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বিজ্ঞাপন । 

প্রায় শত] ধিক বর্ষ হইল, গ্ঙ্গাভক্তি-তরক্গিণী প্রচারিত 

হইয়াছে | নদীয়। জেলার অন্তর্গত উলাগ্রামবাঁসী ৬ হুর্ধ- 

প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রগেত।| গ্রন্থকার কবিবর' 
ভারতচন্দ্র রায়ের ন্যায় সুপণ্ডিত ও স্থকবি ছিলেন না 
সুতরাং তদীয় গ্রন্থে ইদানীস্তন কালের কচিকর গুণের 
সমাবেশ একান্ত অসস্তাবিভ। কিন্তু ভূর্থাপ্রনাদ একজন 
প্রধান ভক্তিশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বরচিত শ্রান্থের 

স্থানে স্থানে এত ভক্তিরস বর্ষণ করিয়াছেন, যে তাহাতে 

সহ্ৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই আর্ড না হুইয়। থাঁকিতে পারেন না| 
দিন দিন কত গ্রন্থ জম্বিতেছে, কালতোতে কোথায় বিলুপ্ত 
হইয়া যাইডেছে, কিন্তু মুখোপীধ্যায়ের সেই ভক্তিরসান্তৃত 

অগ্তাঁপি গনঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণীকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে, 
এবং মেই ঝলেই বর্তমান সাহিত্যমংসারে ও প্রাচীন সম্প্র- 
দায়ের উহার প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধ! ও সমাদর আছে দেখিতে 

»পাওয়। যায়। বিশেষতঃ কবি আদিরস বর্ণনায় এত সাব- 
ধান ছিলেন, ফেঁএই প্রস্থ পিতাপৃন্রে এবং শিক্ষকছাত্রে 
একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে পাঠ করিতে পারা যায়. 
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. কিন্তু এরপ' ভক্তিরসী ত্বক কাঁবাখানি অষ্ঠাপি যেরূপ 
বিকৃত ও ভুরবস্থাগ্রন্ত হইয়! জনসমাঁজে ,বিচরণ করিতেছে, 

' তাহা দেখিলে ব্বণ। ও কফ উপস্থিত ছয় । লিপিকর-প্রমাদে 
স্থানে স্থানে পাঠের এত পরিবর্ভ হইয়াছে, যে সহজে 

অর্থগ্রস্থ হয় না| এই সমস্ত দেখিয়। কলিকাঁতানিবাসী 

শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনবিহরী ভাছুড়ী মহাশয় খঙ্গাতক্তি- 
তরঙ্জিণীর ভুর্দশীমোচনে সংকপ্প করেন। তিনি উল' 

হইতে একথানি প্রচীন পুস্তক আনাইয়! শ্রীযুক্ত লৌহারাম 

শিরোরড় মহাশয়ের প্রতি গঙ্গাতক্তি-তরঙ্গিণীর সংশ্কীরভার 

সমর্পণ করেন। শিরোরত্ব মন্থাশয় সংক্করণের যেরূপ 

উপকরণ পাঁইয়াছিলেন। তাহাতে যতদুর হইতে পারে, 

যত্পূর্বক সংশোধন করিয়াছেন এবৎ বোধসেধকর্যোর 

ন্িনিভ স্থানে স্থানে হুই একটি টীকীও লিখিয়! দিয়াছেন । 
সম্প্রতি শীঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী যে আকারে ও যে পরিচ্ছুদে 

ক্রনসমাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, শিরোরত মহাশয়ের 

বন, সময়বায় ও অর্থবায়ই তাঁহার সুল। ইতি 

কলিকাতা 7) গ্রচান্কক 
১২৮৪1 ১৬ই চৈত্র /ভ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় 
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সুলতান রাগ । 

ধুয়া | নমে। নমো গুকদেৰ কে চিনে ভোমারেঃ 

নিবার আমার মন এ পাপ দংসণরে | 

গুকদেব দয়! কর দীন হীন জনে; 

মম মতি ভকতি প্রণতি ও চরণে। 

গুক ! তুমি জগন্নাথ জগতের গুৰ; 

তব দয়া তুল্য নছে কোটি কণ্পতক ১ 
সরোবর-শরীরে সরোজ শিশুজ্ঞান 

ফুটে যদি, ভোমার চরণ করে ধ্যান । 

এ বড় "আশ্চর্য্য ! পাদপদ্ধে পত্র ফুটে, 
ভাবিলে ভাবঝ জন! কত ভাব লুটে। 



২ গঙ্গাতকিভরজিণী | 

কত গুণ চরণেতে, কনে না ধায়! 

পাপ-পঙ্ক পাদোর্ক-পরশে শুকায়! 

সেই বাঁকৃসিদ্ধ বীর ধীর ধন্য গুচি, 

উচ্ছিউ খাইতে প্রভু থাকে যার কণ্চি ! 
গুণের অতীত গুণ, বর্ণিতে কে পারে? 

বুদ্ধিসাধ্য নহে, সে. বর্ণনে বর্ণ হারে । 

ঠেকিয়াছি ঘোর দায়, করি নিবেদন, 

হইয়াছে এ শরীরে অপুর্ব গ্রহণ-_ 

জ্ঞানচক্দ্র অজ্ঞান রাছুতে শিলিয়াছে, 

স্থিতি নয়'নয়দণ্ড, সদাকাল আছে । 

একা নছে; রান্থসঙ্কে মেনা ছয় জনা:(১) 

ছাড়ে পাছে, দণ্ডে দণ্ডে দেয় কুমন্ত্রণ! । 

মন যে আমার, সে মনের মত নয়; 

রাহু-অন্ধুগত;(২) সে রাস্থর মত কয়। 

কুপথে ঝুঁকর্থে যন করিছে বিহার; 
আমি'ঝলি ভাল ভাব; মন ভাবে আর। 

মি 

(১) ছক জন সেনা, অর্থাৎ কাঁথকোধাপি ছিপ |. 
(২) রাছুর অনুগত, অল্লানের আজিজ | 



গঙ্জাতক্িতরজিণী | 

যুক্তি করি মুক্তিপথ(৩) করিছে বাঁরণ $ 

ভাবিতে না পারি প্রভু তোষার চরণ । 
দয়া কর দয়াময় শ্রীনাথ আমারে, 
মুক্ত কলর এই দায় এ পাপ সংসারে, 

দাসের ছুর্গতি হর, দূর কর খেদ, 

ইঙ্গিত-অনিতে প্রভু কর রানুচ্ছেদ। 
রাহু খেলে জ্ঞানোদয় হইবে যখন, 
অনায়াসে পলাইবে রিপু হয় জন। 

জন্ম জন্ম তোমার দাসের আমি দাস, 

এই ভিক্ষা চাই, পুর্ণ কর অভিলাষ । 
দ্বিজ ছুর্গাপ্রসাদ বলিছে পদতলে, 
মন যেন রহে গুক-চরণ-কমলে । 

গণেশবন্দনা। 
*্রাগ ইমন্। তাল তেওট। 

ধুয়। | প্রভু দয়াকর গ্রণপতি অকিঞ্চন অমি অতি, 

হের*হে হেরম্ব আঁর তৌমী বই মাই গর্তি। বিটি রি 5০5828, 
(৩) মুজিপখ, গ্রাদবিসুক্তি) পক্ষেও মোক্ষের উপাঙ্গ। , 

চা স্পা, সার ৯ 



০০০৮৯, এ এ 

গঙ্গাতভিতরজিনী। 

নমে। ত্রন্ধ গণেশায়। প্রণাম ভোমার পায়, 

বেদে বলে তুমি বিধি হরি । 

ভ্রিগুণা-তনয়-জ্যেত,। তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ, 
নাম নিলে ভবনিদ্ধু তরি। 

যাত্রাকালে নিলে নাম, নিদ্ধি কর সর্বকম, 

সর্ব অগ্ঠে ভোমার পুজন। 

সুখ মোক্ষ জ্ঞানোদয়, তোমারে ভজিলে হয় 

সার বুঝে যে জন, সুজন । 

বিষয়মদেতে মত্ত) জানিব কি শব তত্ব, 

মন মন্ত কুপ্তীর আমার, 

ক্ষেমানুশ (১) ক্ষেপ করি, ফিরাও মানস করী, 
দাসে দয়া কর এইবার। 

বাপনা আমার মনে, নিবেদন ও চরণে, 

পঙ্গাগুণ কীর্তন করিব। 

কবি নছি কি করিব, কি বলিতে কি&ুবলিবঃ 
ভাবি মনে কি রূপে রচিব। 

গদ্য-পদ্য-বাণা-শানয। কৃপা করি কর দান, 
রস সপ সপ এ 

(১) ক্ষেমাঙ্ুশঃ মঙগলরপ অস্ুশঃ সতপ্রবৃতি | 



ধার্জাভকিতয়জিণী | 

তব দয়! নহিপ্ে কি পারি ! 

দয়া কর গুণধাম, পূর্ণ কর মনস্কীম, 
দীননাথ দীনহিতকারী । 

গুণাতীতি গুণ তব; বিশেষ জীনেন ভব, 
আমি কি কহিতে গুণ পারি? 

ব্রদ্ষা যদি গুণ কয়, তথাপি না সংখ্যা হয়, 

অটৈতন্যা-চিত্ত-চেতকারী । 
ছাড়ি ভব ও চরণ, মিছা ভীর্ঘ পর্য্যটন, 

ও চরণ ছাড়া তীর্থ নয়। 

ঘুচাও সংসার মায়া, দে পাদপন্-ছায়া, 

জীহুর্গাপ্রনাদ দ্বিজ কয় । 
(৪৩ 

গঙ্গার বন্দনা । 
রাগ্নিণী মূলতাঁন। ভাল আড়া। 

ধুয়া| ভারে গঙ্গে এ ভব তরঙ্গে কপ করি 
এপাপাঙ্গে। 

ধেনকা নন্দিনি, মহেশমোছিনিঃ 



গর্জাতক্িতরজিণী | 

' মাতা সুরধুনি তি, 

 মঙ্গলকারিণি, ুক্তিবিধায্িনি, 
মা পদে ভব প্রণতি। 

কি বলিব বপ, কোটি সুধাঁকুপ, 

লাবণাসমান নহে। 

কিরীট উল, করে ঝলমল, 
কিরণে তিমির দছে। 

কি শোভা! ভ্রিবেণী, (১) কাল তুজস্থিনী 
শাবক সঙ্গেকি দোলে? 

কেশ কাঁদবিনী, জিন সৌঁদামিনী, 
সিঁতি মতি তার কোলে । 

ললাট-দর্পণে, সিল্দুর চন্দনে, 
মেনক! দিয়াছে বিল্দু। 

উজ্ভ্বলের শেষ; দীপ্ত করে দেশ 
. লঙতি্ত ভপন ইন্দু-- 

দিবাকর করে, দিবা আলো করে; 
নিশি আলো করে শশী? 

(5). অলকাযুক্ত জিবেশী শাবকসহ কাল-ডুক্গল্লীর ন্যায় | 



গঙ্গাতভিভরজিবী | বদ 

বিদ্যুৎ তুল্য লয়।. অঙ্ক" দীপ্বিময়। 

নাঁশে মনোগভ মঙ্গি।- 

বিবি দিচগ্ষণ, . দেখিয়া খন 

বারিলা পরিধি-ছলে। 

দুই মহাশয়, অন্যাপি উদয়, 

হয় আকাশ মণ্ডলে ! (১) 

ও ভূক ভুলিতে, . বিধাভভী লিখিতে 

পারে মনে নাছি-ছয়। 

ন(নিকার "ভুল, নছ্থে তিলফুল, 

বচন পীযুষময়। 
নিন্দি ইন্দীবর, নয়ম হুন্বর, 

জার করি অনুযান, 

ও কি চকোরিণী, সুধাপিপাদিনী, 

এ. পান করে কি বয়ান? 

গৃধিনীগঞ্জিত, শর্ত বিলম্বিষ্কঃ 
(১) চন্দ্র সুর্য রাত ও দিবাভাঁগে জালোঁক বিতরণ 

করেন, কিন্তু গঙ্গাদেবীর লিষ্দুরবিদ্দু সর্বদা দীপ্তি কতর দেখিয়| 
বিধাভ!) পরির্ধ অর্থাধ মগ্ডুলাকার চিছ্ছত্বার! এ ছুই পদার্থের উদ্ধয় 
বারণ করিয়াছেন | তথাপি এ হই মহাশয় এখনও উদিত ইন | 



ঠ গ্গাতক্িতরজিদী ] 

অধর প্রবাল জিনি। 

হীরক উদ্ভবল, জিনি দস্তফল, 

ছাদিলে ফুটে নলিনী । 
ত্রিদেবজননী, তুমি লুরধুনী, 

বিধাতা জানিয়া সার; 

পুজিলা আপনি, দিয়া নানা মণি, 
গলে দোলে চমৎকার । 

হস্তে আতরণ, রতন ক্কুণ, 

কি বলিৰ ভার সীমা, 

বেদে চিরজীব, বলে সদাশিব, 

তব (১) ভাড়ঙ্কমহিম]। 
জিনি পদ্ম করেঃ পম্মশোডা করে, 

সুথাকুস্ত বাম করে, 

যেভজে তোমারে, রক্ষা কর তারে 

দক্ষিণ (২) অভয় বরে। 

(১) ভাড়গ্ক, ভাড় নাঁমে প্ীসিদ্ধ করাভরপবিশেষ | গঙ্গা 

দেবীর অবৈধব্যস্থৃচক ভাড়ফ্ের দাছাত্যেই খিবের চিরজীকিত 
রূপ বেদবাক্য রক্ষ1 পাইয়াছে | 

২) দক্ষিণ করের অভয় বর স্বারা | - 



' গঞ্জাভকিতরলিণী | 

ফুল্প নিরমল; গ্েতে শতদল, 

যেন নিশিতে মুদ্রিত; 

ছেন লয় মন, তেষতি ও স্তন, 

পয়োভরে কি শোতিত ! 

তুমি যেই জল, তেমতি নির্ল- 
বরণ, নাভি গভীর; 

মন্দ মন্দ বায়, লহরী খেলায়, 

ত্রিবলী ছলে কি নীর? 

মধ্যদেশ হেরি, লজ্জায় কেশরী, 

প্রবেশ করিল বনে $ 

নানা মশিজাল, বেষ্টিত কঙ্কাল, 
বিচিত্র বাস পরণে। 

যিনি রম্তাতকক,। শোভে ছুই উক, 

শিবমোহিনী রূপসী । 
পিতামহ যিনি, তাহার জননী, 

অথচ বাল! ফোড়নী। 
ত্রিতাপহারিণী, শিবসোছাগিনী, 

চিহ্নিত চরণ ভার 



শঙ্গাভক্িতরক্ষিণী | 

কত পড়ি পায়।  এবে সেজটায়। 
ধরিল! জানিয়া সার । 

নিলে নাষ সার, সংসার-নিস্তার 

পায়, বেদে এই বলে। 

'অপযৃত্যু জয়, নারায়ণ হয়, 
অস্থি পড়ে বদি জলে । 

শ্রাদ্ধ একবার, হয় তীরে যাঁর 

শত গয়ালাডভ তার । 

কাশী বৃন্দারন, তীর্থ দরশন, 
সকলি নামে ভোঁমার । 

হয়ে অধিষ্ঠান, শুন গুণ গান, 

রুপা কর দীন দাসে। 

ছুর্গাপ্রসাঁদের। বাসনা মনের, 

পূর্ণ কর অনায়াসে । 

' 'দেশমাল। বন্দম] | 

বন্দিলাষ প্রথমতঃ ভাঙার চরণে, 

রোগ শোক বিগ্ন নাশ যাহার ভজনে। 



গল্লাভভিতরজিণী 1 ১৩ 

বিধি বিষ মছেশের চরণে প্রণাম, 

দয়াময় ভিন জন সার মণত্র মাম। 

সরস্বতী বন্দিলাম, মহিমা! অপার, 

বোবাঁকথা কছে, দয়া হইলে ধাহার। 
প্রশিপাছ কমলার চরণকমলে, 

যার কপা বিনা লোক কটু কথ! বলে। 

দশ মহাবিদ্য! দশ রূপে অবতার, 

সে পারে কছিতে গুণ, পঞ্চমুখ ষার। 
মৎস্য আদি তিন রাম হৃসিংহ বামন 

ক্রেষে ফ্রেমে বন্দিলাম প্রত দশ জন। 

বকণ পবন বঙ্ছ, বন্দ দেবরাজ । 

বসু ষক্ষ নাগ বন্দ কিন্নর-সমাঁজ। 
গর্ব কুষের বন্দ, বন্দ হুতাশন | 
বন্দিলাম দিকৃপীল যত খবিগাণ.। 

নবগ্রহ-অনুগ্রহ বিনা ছুঃখ পার; 
_ ভগবান্ শিপ! জঙগ্গে, শনি কাটে ভায়। 

গ্রন্থপীড়াজগ্ু দেখ রাম বনবালী, 

গণেশের মুওড নাই, যহেশ অন্ব্যাপী; 



৯২ গঙ্লাভভিতরজিশী | 

বন্দিলাম সমাদরে এই নয় জন। 

তাঁর পরে বন্দিলাম মনসা-চরণ। 

শ্বীতলাচরণ বন্দি বঠী পঞ্চানন। 

বন্দিলাম যমরাজ মহ্যি-বাহ্ছন। 

অন্নপূর্ণা আশুতোষ আনন্দকাননেঃ 
দযাময়ী দয়ায় প্রণাম চরণে | 

বিদ্ধ্যাচল-নিবাদিনী অইভুজা ঘিনি। 
প্রণাম তাহারে যিনি যশোদানন্দিনী। 

বন্দিলাম প্রয়াগ হিস্কুলা হরিঘ্বারঃ 
এই তিন ভীর্থ সার অতি চমৎকার । 

গোবিন্দচরণ বন্দ, বন্দ বৃন্দাবন । 

বন্দিলাম নেপাঁলেতভে শিবের চরণ। 

বন্দিলাম মহাঁপীঠ কিরীটকোণায় । 

চাীগ্রাষে চন্দ্রনাথ প্রণাম তাহায় 
কিবা তীর্থ চন্দ্রাচল সাক্ষী দেখ ফলে, 
অদ্যাপি নিবৃত্ত নছে। জলে অশ্মি জ্বলে। 

বন্রিলাম মহাকালী কালীদ্কাটে ধাম । 
ক্ষীরগ্রীমে যোঁগাদ্যার পদ বন্দিলাম। 



গ্ঙ্জাতভিতরা জপ" ] ত$ 

বৈদ্যনণথ বন্জিলাম, তিনি দয়াময়, 
কামলিঙ্গ। কামনা করিলে সিদ্ধ ছয়। 

বিয়ে বিরজা! আপনি নীলাচলে, 

জগন্নীথ ভৈরব রক্ষক সেই শ্ছলে। 
প্রনাদ হইলে অন্ন বাজারে বিকায়, 

রর্ণভেদ নাছি, অন্ত সর্বলোকে খায় ॥ 

জগন্নাথ বিরজার চরণে প্রণাম । 

পুরবালী দেবতার পদ বন্দিলাম। 
ভুবনে ভুবনেশ্বর দেব ভ্রিলোচন, 

বন্দিলাম রানভূমি একাম্য কানন। 

নবদ্ীপে বন্দিলাম শচীর কুমার, 

সারদা(১) বরদা সদা স্থান চমৎকার । 

দ্বিতীয় কৈলাস স্বফি করিলা আপনি; 
ভূঁকৈলাসে (২) বন্দিলাম পতিতপাবনী। 
কুলীন সমাজ উলা বিপ্র বিচক্ষণঃ 
শিজগ্রামে বন্দিলীম চণ্ডিকাচরণ। 

শাদামপিশসপ পিপি আর 

(১) লরম্বতী 
(২) নবদ্বীপ পৃথিকীক্ছ কৈলাস বলিয়| উছার ভুকৈলাল না 

হইয়াছে | 



১৪ গ্ঙ্গাতক্িতরজিনী | 

সাড়ে তিন কোটি তীর্থ চরণে প্রণাম ॥ 

দেবতা তেত্রিশ কোটি ক্রমে বন্দিদ্বাম । 

আদি কবি বন্দিলাম বাল্মীকিচরণ-- 

রাম ন! জম্মিতে রচিলেন রামায়ণ | 

বন্গবৎশজাত (১) মীনগন্ধার তনয় 

বন্দিলাম মহাকবি ব্যান হাশর । 

বেদে বলে ত্রান্ধণ ভুদেব নারায়ণ, 

বন্দিলাম শিরে ধরি দ্বিজের চরণ। 

পিতা মাতা নম গুক নাছি বেদে বলে, 

অনংখ্য প্রণাম সেই চরণ কমলে । 

বন্দনা করিতে এড়াইল যে যে নাম, 

একবারে নকলের চরণে প্রণাম । 

দবিজ দুর্গাপ্রনাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী, 
রচিল পুস্তক গস্াতক্তিতরক্ষিণী। 

এন 

(১) অষ্ট বন্গর বংশীল় | 



গঙ্গার স্বপ্ন বিবরণ । 

রাখ্থিণী হামির । তাল আড়! । 
ধুয়া । স্থরধুনী তব মায়া জানে কোন্ জন, 

কোন্ ভাবে কীরে তুমি কর ম! তারণ। 

নবদ্বীপনিবসতি, নরেন্দ্রভূপতি পতি, 
গ্বোহীপতি পতি ফাঁরে বলে, 

তার অধিকারে ধাম, দেরী পুত্র আত্মারাম, 

মুখুটি বিখ্যাত মহীতলে। 
খড়দ কুলের সার, বশিষ্ঠ তুলনা যা'র। 

জায় অৰন্ধতী ঠাকুরাণী, 
কি দিব উপমা] ভার,  শিবশিবা অবতার 

ব্যবহারে হেন অমুমানি। 

তাহার শুনয় দীন, শ্রীচর্গাপ্রপাঁদ ক্ষীণ, 
দারা ধার হরিপ্রিয়া সতী, 

প্রত্যাদেশ সয় ভারে, ভাষাগান বচিবারে। 

স্বপনে কছিলা তগ্নবতী। 



৬৩ গলাভভিতরজিণী | 

কোটি ১আ-শোতা! যেন, জাহবীর রূপ হেন, 
ব্রাক্ষণবালিকা বেশ ধরি, 

শানা আতরণ গায়, রতন নুপুর পায়, 

বিচিত্র বসনখানি পরি।' 
কছেন ককণীময়ী, শুন হরিপ্রিয়া কই; 

ভাষায় আমার গান নাই, 

তোমার পতিরে কবে, প্রকাশ হইবে ভবে, 

যে বাগ করিবে, দিব ভাই। 

আমার সঙ্গিনী ছিন্ছে। সেবাদোষে জন্ম নিলে, 

আর জন্ম হবে না তোমার; 

দেব দ্বিজ নিজ পতি, ভাতে ভোর নিষ্ঠা মি, 
দেখি দয় হয়েছে আমার। 

তোমারে যে শ্রদ্ধ! করেঃ সুখ যোক্ষ দিই তারে, 

নিন্দিলে, আমার নিন্দ। হয় 

এ কথা পণ্ডিত বিনে, বুঝিবে কি বুদ্ধহীনে, 

শক্তি নিন্দা করা যত নয়। 

কুস্বপ্নু দেখিয়া! সতী, প্রভাতে উঠিয়া, অতি 
ভক্কিভাবে পতিরে কহিল। 



ঙ্গাতদিভরঙজিনী | রর 

মিবাস উলায় কার, শ্রীদ্র্গাপ্রযাদ। তার 
কথা শুনে ভাবিতে লাগিল । 

ভেরি সেরে 

গল্লাপুজার বিবরণ । 

রাশিনী ইমম। তাল আড়া। 

ধুয়া | কি রূপে অভয় পদ পাই, 
কে জানে ইছার মর্ধ কাহারে সুধাই। 

কবি নই, ভাবি মনে, স্বপ্র কিছু নয়, 
হেনকালে নরাঙ্কিতে(১), স্বপ্রু সত্য, কয় । 

লোমাঞ্চ শরীর, গ্রন্থ ন! পাই ভাবিয়া, 

রুপা করে বাণী যেন দিলেন বলিয়া! । 
নানা শান্ত্র পুরাণ দেখিয়া! তন্তসার 

সংগ্রহ করিয়। কিছু কি সমাচার । 
ব্যাস্ব বাল্মীকির উক্ত, কব তাহা কত? 

০৪৯০০ ১ 
' (১) কোন সন্দিধ্ধ বিষয়ে অন্য লের উন ০ আখ 

দ্বারা ষে উত্তর পাগুক় যায়) তাহাকে দত টি দল 100 5 

দৈব বাণীর স্বরূপ! 

সপ শা সদ লা জক এ 



১৮ গরঙ্গতিভি্রঙজিনী । 

গঙ্গার চরিত্র কথা অমৃত সমান 

শুনিলে আপদ খণ্ডে পার পরিসভ্রাপ। 

প্রথমতঃ বলি শুন পূজার প্রচার, 

যাহার যেমন শক্তি, পুজা দিবে মার । 

ঘটেতে গঙ্গার জল নম্পুর্ণ করিবে, 

সিন্দুর চন্দন পুষ্পমাঁল ঘটে দিবে, 
ধ্যান করি আবাছন করিবে গঙ্গার, 

পাদ্য অর্ধ্য আচমন যন্তু স্থাপনার, 

বিধানতঃ গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ আর 
বন্ত্র অলঙ্কার দিবে নানা উপহার । 

আট দিন এই গাঁন সংকপ্প করিয়া, 

ভক্তিভাবে শুনিবেক বন্ধুবর্গ নিয়া। 

মানে যে, মাননসিদ্ধি হইবে নিশ্চয়, 

নানারত্ব ধন ধান্য পুত্র লাভ হয়। 

সুখদা ইহা নাম ইনি দয়াময়ী 
শুনে যদি গসঙ্গঃ সমরে হয় জয়ী । 

"এক মনে পাঁচালী নিবে যেই নরে 

রোগ শোক বিশ্ব পীড়া তার শীত্র হরে। 



গঙ্কাক্িরজিণী। 

দুয়। ছয় য়), পতি প্রাণতুল্য দেখে ॥ 

মিছা নহে এই কথা, পুরাঁণেতে লিখে । 

ইছুকালে হয় সুখ পরকালে মুক্তিঃ 

সুখদ»যোক্ষদা গঙ্গা এই শিব উক্তি। 

গঙ্গার প্রসঙ্গ মিছা ভাবিলে নরক 

শীহ্র্প্রসাদ বলে শুন সর্বলোক। 

সৃি-গ্রকরণ। 
ব্যাসমুখে সৃত শুনি, বৰশিষ্ঠকে কম তিনি, 

ভশীরথে বশিষ্ঠ কহিলা, 
নেই কথা অনুপারে, আমি বলি সবাকারে, 

মহায়ুনি পুরাণে লিখিল!। 

গুকবারে জন্ম মার, নেই বারে, ইচ্ছা যার 

_শুভক্ষণে আরভিবা গান? 

নাগ ছৈলে গান, পরে হুদু দিয়া বারি ঘরে, 
লবে এই শুন বিধান। 

গায়কের রাখি মান। করিব দক্ষিণা দান, 
চাঁমরের লবে সমীরণ, 



২ | গঞ্জাতভিতয়জিগট | 

নিরাপদ্ হবে তবে, জন্ম নাহইবে ভবে, 

করাইবে ত্রাক্ষণ ভোজন। 

মধুসম আট রস, পুথির উল্লাস দশ, 
ব্দরীকোমল উপাখ্যান, * 

পদে যেন স্থুধারৃদ্তি,. কবিতা রতন স্যান্ডি 
বলি শুন সির কারণ-_ 

নিরঞ্জন নিরাকার, এক ব্রহ্ম নাহি আর, 

উপাসনা হেতু অবতার, 

ভেদজ্ঞানে নাহি মুক্তি, মিছা নয় শিব উদ্ভি, 
কে জানে কেমন মায়া মার? 

প্রক্কাতি-পুঁকষ-কায়। চণকদলের (৩) ম্যায়, 

মুলশক্তি-ইচ্ছার জন ? 

আপনার তিন গুণে? প্রসবিল। তিন জনে, 

বিধি বিষুঃ দেব ভ্রিলোচন। 

০ 

(১) যেখন হছইটি দলে একটি ছোলা হয়, সেইরপ প্রক্কাতি' 

ও পুরুষ এই উতক্াত্বক ঈশ্বর | প্রক্কতিকে মূলশক্তি বলে। 
তিনি স্বীয় সত্ব রজ ও তমোগুণে সুষ্ট্যাদি করেন । 



জাকির িলন | 

রঁজোগুণে হব বিধি, করিলা অনেক নিধি, 
ক্ষিতি জঙ্ তেজ বামাকাশ' (১)। 

ভুবনাদি চতুর্দশ, শৈল সিশ্কু নানারল, 

দেব দেবী করিলা প্রকাশ । 

দিব! নিশা! গ্রহ্গণ,। . পশু পক্ষী কীট বন, 
মহেষথি নন উপহার, 

তৰ অছি(২) জলচর, দ্বীপ দিকপাল নর, 

মাস পক্ষ ভার! ভিথি বার £ 

পাপ পুণ্য ধর্ম ধর্ম, নরক মুক্তির অর্ঘ্ম, 
করিয়! ভাবেন ব্রদ্ধা আর, 

পুনঃ পুনঃ স্থষ্তি করি, কার জন্যে কেন মরি? 
প্রজা বিজ ভোগ হবে কার? 

চিস্তিয়া করিলা অংশ, চক্র সূর্য্য চুইবংশ, 
মানসে জন্গিল পুভ্ত দশ । 

শ্রীদুর্ীপ্রসাদ কয়, গঙ্গাগুণ জুধাময়্, 
সংক্ষেপে কছিব অন্য রস । 

১। বায়ু-আফ্াশবুাযাকাঁশ | 
২| অছি বর্প| | 

২ 



হং 

(১) হিমালয় কন্য। গজ! এই শ্লোক রচনার পর 
| 

গঙ্জাতক্িতরজিগী | 

গঙ্গার নির্ণ়। 

রাগিনী বাণীস্বরী-কানেড়া। ভাল আড়া। 
ধুয়া। এমা সুখদে মোক্ষদায়িলি 

শৈলপ্মভা হরশিরোবিহারিণি। 

দ্ক্না, বৃহৎ কুর্ম, বাল্মীকিরামায়ণে 

হিমালয়-কন্তা গঙ্গা লিখিলা পুরাণে । 
নানা ভন্ত্র-প্রমাণ দেখিয়া পুনর্ববার 

কবিতা জিখিয়া(১) মনে হৈল কিছ আ
র। 

দ্রেমরী গঙ্গা বুঝি আর একজন ? 
বিফ্ুপাদোজ্ডব। গঙ্গা সে আর কেমন? 

তিন জন গঙ্গা ইহা মনে নাছি হয়, 

কেমনে করিব দূর এঘোর সংশয় ? 

অশেষ সন্ধানে পাইলাম উপদেশ, 

শহর-আচার্্য-স্তবে জানিয়া বিশেষ । 

ঘবামীর টীকাঁর মীমাংসায় দেহ মন, 
সারার 



গঙ্গাডদ্কিতরলি ণী ] 

'ুনহ কলে অতি ভুক্বন বিবরণ । 

দক্ষের দুছিত] দ্বেবী, নাম ছিল. সতী, 

শিবনিন্দা করিয়াছিলেন প্রজাঁপতি ॥ 

' শিব্নিন্দ। শুনি সতী শরীর ত্যজিলা, 
মেনকার দর্তে দ্বিধা হইয়া! জন্ম নিল! । 

অগ্রেতে জঙ্মিল্গ! গঙ্কা, উ্। পরে তাঁর, 

গঙ্গা ছেল! দলিল শীপেতে মেনকায় । 

ব্রশ্বা জানি ব্রশ্মজল রাখে কমুগডলে, 

মুক্তির কীরণ সেই জল, বেদে বলে। 

তার পর শুনঃ বিযুঃ দ্রেৰ বাঁতে হুন-- 

সাক্ষাৎ পরমত্রক্ম গ্রভু সনাতন-- 

শুনিতে শিবের গান দেবগণ সঙ্গে 

গিয়াছিলা শঙ্গুর নিকটে মনো'রক্কে । 
শক্তিগণ-শিব-গান-পুলকেতে করি(১) 

থাঁকিতে দকল দেব, ভ্রব হন হরি। 

হরের তুলন হরি, তুল্য নাহি আর । 

গুণবে]দ্ধ। গুণীর চরণে নমস্কার | 
(১) শিবকৃত শক্তিগুপগানজন পুলক স্বার! | 

ও 
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গজানক্ষিতরজিনী | 

ব্রদ্ধা জানি হ্রগাজল কমুগুলে নিলা? 

জলের স্বভাব, জল জলে মিশাইলা ৷ 

ছুই ব্রম্মা এক দেছছে হইল মিলন, 

এই ছেতু স্মরে অস্ভে গঙ্গানারায়ণ ।. 

যদি রল পুকধ প্রক্কৃতি কেন ছন ? 

শক্তি-গুণ-গানে ভ্রব শুনহ কারণ। 

বাদৃশী ভাবনণ; সিদ্ধি, সাক্ষী এইখানে-_ 

হরি হৈল! শক্কি, দেখ, শক্তি-গুণগাঁলে । 
গঙ্গ। নায় হইল মিলিয়। গঙ্গাজলে। 

অভেদ পরম ত্রন্ম ভাবি দেখ ফলে। 

ব্রদ্ধ৷ দিয়াছিল। পাদ্য বিষু্পদে তায়;(১) 

বিঝুঃপাদোড্ভবা গঙ্া, সেট! জন্ম নয়। 
তিনে এর, একে তিন, ভেদ নাছি ভায়, 

জলে জল হয়ে বি্ব জলেতে মিশায়। 

দ্বিজ দুর্গীপ্রসাদ ভাবিয়া যন্দীকিনী 
রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী । 

(১) রশ্বার কমুগডলুষ্ছ কারিকে | 



গ্জাভনিরিণী | 

ভগীরথের জন্ম এবং অফ্টাবন্রশীপে 
বরগ্রাপ্তি। 

অতঃপর বলি শুন; নুর্যযবহন্ণ উপাখ্যান 

'ভগীরথ যে রূপে জন্মিল!) 

দিলীপের ছুই রাণী, অরাজক হবে জানি, 
পূত্রহেতু দেবী নআরাধিলা। 

দৈববাণী টৈল পরে,  ছুজজনে দস্তোগ করে, 
ভশীরথ জন্মিলা ভুভলে। 

মাংনপিণড কদাঁকার, রাজ্যরক্ষা! হল ভার, 

সুম্দরে কি কার্য লোকে বলে ? 

পাঁচ বৎসরের কালে, লেখে পড়ে পাঠশালে, 

শান্ত দাস্ত অভিবড় ধীর, 

দৈবযোগ্ে এক দিনঃ. অফীবক্র ভাগ্যাধীন, 
আগমন হুইল মুনির। 

ভগীরথ গিয়া তায়, প্রণাষ করিল পায়, 
ক্রোধে মুনি ভাবে বিপরীত 

কুৎসিত আমার কায়। দেখিব্যঙ্গ করে তয়, 

রাজপুত্র ছয়ে একি রীত ? 

ত্র 



১৬ গজাভিজিভয়ঙ্গিনী | 

ধ্ঙ্গ খদি করে তবে আরো অঙ্গতঙ্গ হবে, 

নতুবা! গুন্দর হবে অতি 
শপ দিয় মুনি যায়। শাঁপে রাজা বর পায়, 

 গ্রসমা! হইল! ভগবতী। : 

অনঙ্গের রুপ ষেনঃ দিনে দিনে বাড়ে হেন, 

ভশীরথ শিশুতে প্রবীণ ॥ 

দেব-দ্বিজ-ভক্তি অভি, বিদ্যায় নিভীস্ত মতি, 

অদৈন্য করেন দুঃখী দীন। 
মায়ের চরণে যন, গুদ্ধশীল বিচক্ষণ, 

জিজ্ঞামা করিল! কিছু মারে, 

বিশেষ কছিব তাঁর, শুন নেই সমাচার; 

যে কথা কহিয়াছিল তারে। 

শ্ীদুর্গাপ্রসাদ বলে; গঙ্গার চরণভলে, 

দয়! কর স্ুরশৈবলিমি ঃ 

কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান)  শুনমা তন গানঃ 

নাম গঙ্গীভক্কিতরঙ্গিণী। 

রাহা 



গঙ্গাভকিত্তরঞজিনী | ২৭ 

মাতৃম্থানে ভগীরথের বংশের পরিচয় 
জিজ্ঞাস! । 

রাঁগিনী ভীমপলানী । তাল আড়া। 

ধুয়া মোক্ষদান্িনী গে! ম1 ভার ভবার্ণবে। 
মরি পতিত অধমে তবে। 

সগরধংশেতে জন্ম, ভগগীরথ নাষ, 

ক্গপজনা! মহাযোগী মছাগুপণধাম, 

অষ্টম বধের পরে জিজ্ঞাসিল মাঁরে-- 

চিনিলাম সকলে, মা না চিনি পিতাঁরে, 

কোথায় আছেন পিতাঃ কি নাম তীহার? 

কহ সত্য আমারে বিশেষ নমাচার। 

সত্যবতী বলে, নে কথায় কাজ নাই; 

কোলে বৈস, মরি বাছ' লইয়| বালাই। 

সে বড় দাকণ কথা, কি কব ভোমারে, 

শুধাইলে আর বাছা না পাবে আমারে । 

এই কথ বলি ভগীরথে কোলে করে 

ন্েহ শোকে ছুইটি চক্ষের জল ঝরে। 



৬ খতন | 

পুনঃ সভ্যবততী গণীরথে কিছু কছে। 
“যে কথা জিজ্ঞান বাছছ! এ বয়সে নছে।” 

আর কারে সুধাইতে রাণী মানা করে-_ 
ভাবে রাণী শুনে যদি না রছিবে ঘনে। 
পুক্রছেতু পুণ্যকর্ম করিলাম যত; 
দেবতার বিডম্বন কব আঘি কত? 

যে হউক সকল দেবে কোটি নমস্কার । 

মহামুত্রা (১) না থাকিলে কি হইত আর? 

আজ্ঞা দিল! ব্যপ্দে “মা না যাবে সভীবর্ঘঘ, 
অবশ্য হইবে পুঁজ্র কি শুন মর্ম 

দুই রাণী রাশির তভৃতীয়(২) ছবে যবে, 

হইবে উত্তম পুত্র নিতান্ত জানিবে 1” 
রুপাময়ী কপাদৃষ্টে দুঃখ কর শেষ ১ 
লক্জ্র। করে স্থুতে কৈতে ফি কব বিশেষ ? 

এইরূপে ছুই রানীষফত কথা কন 
শুনে ভগ্রীরথ মনে মৌনী হয়ে রন। 

সপ 

(১) মহাুদ্রা) নস্তোগঞ্রিয়া | 

(২) মিথুনঃ সস্তোগব্যাপারে পরম্পূর নিলিত | 
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কিঞিত বিঙশ্ব পরে ভশীরথ-কন: '- " 

ভাল কথা, নাছি কও কিষের কারণ? 

বড় ইচ্ছ। শুনি মাগো পিতৃপরিচয়, 

কিরে করিল রাজ্য কোন্ মহাশয়? 

রক্ষা] করি রাজনীতি আমার কাষনণ 
পিতৃধর্থ আগে রাখি নিতান্ত বাসন! । 

ইহাতে ষদ্যপি মাগে! না কহ বিশেষ-- 

না রব তোমার ঘরে ত্যক্বিব স্বদেশ । 

এইরূপে মায়ে পোয়ে কথা কাটাকাটি; 
শেষে রাণী ভাবিত দেখিয়া জাটাআ্জাটি। 

রাণী ভাবে যদ্যপি না কহি সমাচার $ 
কি জানি কোথায় যাবে কি হবে আমার ! 

দ্বিজ ছুর্গাগ্রসাদ ভাবিয়া যন্দাকিনী 
রচিল পুস্তক গঙ্কাতক্তিতরঙ্গিণী। 

রাগ্সিণী ভূপালী। ভাল আড়া। 
ধুয়া। ভানিয়া দেখরে মন গঙ্গা নাম সার, 

যে নাম জইলে হয় ব্রিকুল উদ্ধার | 
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নিরস্তর নিযু্ণ লেবার জাছেযার, 

পাছে পাছে যাবে, কোথা রবে অহঙ্কার? 

গুকদত্ত জ্ঞানচক্ষু, মেল একবার, 

শেষকালে গঙ্গা! বিনা, গতি নধছি আুর। 

মরিলে অগুচি হবে, ত্যজ্য হবে মার, 

সন্বন্ধ জীবনীরধি, অনিত্য সংসার । 

শ্ীদুর্গাপ্রসাদ, বলে যম নমস্কার, 
মজ সুধা-হদে পদে; মিনতি আমার । 

দীন দেখি দয়ামরী দিয়াছিলে দাস, 

দুর্দশা আমার ভাগ্যে, একি সর্বনাশ ! 

অস্থিহীন মাংমপিও কিঞ্চিত আহার, 
চলিবার শক্তি নাই, নিজ অঙ্গ ভার। 

অতি শিশু, শিগুরুদ্ধি মনে ছিল আগে, 

প্রাচীন লোকের মত কথা দু লাগে, 

যা কর জগতমাত। চিহ্বিত তোমার, 

ইনি ঠেলে -এ কুলের ন1 দেখি নিস্তার । 

জাশুতোষ জায় মাগে। নাম ধর শিধা 

ইথে যদি প্রভার মা নামে ধেঁচি দিবা। 
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হ্ডিহেতু ভ্রিদেবে (১)ষা গ্রীসব করিলা।: 
অনন্ত্নপিণী তুমি নাহি অস্ত লীল! ! 
কখন বা সাকার, কখন নিরাকার, 

তব তত্ব বন্মব মা গো! বুঝা অতি তার ! 

কি স্তব করিব মাত। কিবা আমি জানি-- 

দর্শনের অগোচরা, যোগে তুলে জ্ঞানী । 
ভরসা কেবল নাম আর ও চরণ, 

ইছাতে বিচ্ছেদ যেন নাহি হয় মন। 

ভব ভক্ষি-জ্ঞান-তত্ব মম এ গরিমা 

অবশ্য ইহাতে কপ! করিবে মা ভীম] । 

তুষ্ট তারা একান্ত ভাবেতে ডাকে রাণী। 
“ভয় নাহি” শরবণে শুনান দৈববাণী। 

“ভগ্গীরথ সামান্য নছে, বরপুত্ত্ মোর 

ইছাতে ভাবনা রাগী এত কেন তোর?” 
দৈবধাণী শুনি রাণী পরম হর্ষিতা, 
কি আর ভাবনাঃ ভাবে কালী বপান্থিতা। 

এত ভাবি ভগীরথে রানী পরে কয়-- 

(১) অদ্ধাঃ বিঃ মহেশ্বর |. 
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পুয়োহিভ কুলের বশিষ্ঠ মহাশয় 

স্ত্রীলোক আপনি বা্। কি মোরে শুধাও ? 

পাইবা! সকল তত্ব, তার কাছে যাও। 

ভীদুর্গপ্রসাঁদ দীন, জ্ঞান কিছু নাই, 
দয়া কর দাসে, যাগ এই ভিক্ষা চাই। 

রেসি 

রাগিণী মুলতান। তাঁল বড় চৌতাল। 

ধুয়া । নুরধুনি ! ভোমার মহ্িম1 কেবা। জানে। 

শিবের অগম্য অন্কজন কোন্খানে। 

ভগীরথ জানি, জননীর বাণী, 

আনন্দে হয়ে মগন, 

বাহিরে আসিয়॥. বৈসে বার দিয়া 
পাত্রে ক্ছে বিবরণ। 

কোথা পুরোহিত? আনহু তাত, 
পরামর্শ কিছু আছে। 

আগে বলা নয়, কিজানিকি হয়। 

কব সব গুন পাছে। 
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শুনিয়া এ কথা। যায় মুনি বথাঃ 

যতেক রাজার গ্ণ। 

উতরিল গিয়া, মুনিকে বন্দিিয়া, 
কে যত বিররণ॥ 

বশিষ্ঠ' মুনির, . শুনিয়া শরীর, 

পুলকিত ্মভরে $ 
বলে, বল বল, রাজার কুক 

প্রাণ যে কেমন করে? 

যত রাজগণ।(১) করে নিবেদন; 

তুমি দয়া কর যারে, 

মরিয়া না মরে, যদি মনে, করে, 

শমন ডরার় তারে। 

মঙ্প রাজার, প্রভু একবার, 

কনিতে হবে গমন, 

বাঞ্চা,আছে তীর, চরণে ডোমার, 
করিবেন নিবেদন । 

(১) রাজার জনূচর | 
৩ 

৩৩ 



৩? গাভকিতরজিপী। 

মুনি কন চল, আর কেন বল, । 
ষে কথা হইবে জানি, 

এতেক বলিয়া, সকলেরে নিয়া, 
উত্তরিলা রাজধানী । 

সুনিকে দেখিয়া). ভশীরথ শিয়া, 
প্রণাম করিল পায়, 

ছিন্নতঞ্ক যেন, ভুমে পড়ে ছেন, 
তেমতি রাজা লোটায়। 

মেণছেভে মুনির, নেত্রে পড়ে নীর, 

কোলে করিল রাজনে $ 

রাজ। পুনর্বার, করি নমস্কার, 
বনাইল৷ বিংহাননে। 

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া, চরণ পুজিয়া, 
কুশল জিজ্ঞানে পরে, 

তুট ভপোখন, আনন্দে যগন, 
আশীর্বাদ বু করে। 

অরীদর্গাপ্রসাদে; পরম আহ্লাদে) 
বলে খঙ্গা-পদভলে, ' 
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আমার এ কায়, যদি কাকে খায়, 

ভানে যেন তব জলে । 

রাখিণী মালকোষ। তাল কাওয়ালী। 
ধুয়া । প্রভু আমার পুরাঁও মন্রে বাসনা | 

ভগীরথ বলে শুনছ মুনি, 

বামনা, বংশের কীর্তন শুনি । 

জানিয়াছি ওক তুমি বিধাতা, 

আমারে এ কথা কহিল মাত] । 

তোম1 বিনা! আর কে আছে বল? 

বলিতে ঝরিছে চক্ষুর জল। 

কি রূপে তাহারা পালিল৷ ক্ষিতি ? 

বলন! বংশের কি রূপ রীতি? 

মনের কামনা পুরণ কর, 
সুদীন দাসের ছুর্গতি হর। 

শুনি মুনি ভগগীরথের বাণী, 

সস্তোষে কছেন, শুন বা! জানি। 
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জুর্শাপ্রসাদ সুদীন অতি, 
দয়! কর দাসে মা ভগবভী। 

রাগিণী ভীমপলাসী। তাল জৎ। 
ধুয়া | তারিণী-চরণে মজ মন, 

দিন যে খেল কাল ধমালে1 | 

মুনি কন ভগীরথ শুন পরিচয়, 

হুর্ধযবংশে জন্মেছিলা যে যে মহাশয় 
রোছিত নামেতে রাজা পুণ্যশীল অতি 
তার পুত্র হরিঙ, নিতান্ত ধর্ম্বেমতি, 
তাঁর পুস্র মুদেব, নে দেবের আকৃতি, 

বিজয় তাহার নুত, দেবের প্রকৃতি, 

তার পুত্র উরক, উরক-পুন্তর বৃক, 
বুক-পুজ মহারাজা নামেতে বাছুক, 

বান্ছকের তনয় সগল ধরাপতি। 

ছুই ভার্য্য! নগরের কেশিনী সুমতি । 

সুমতি গ্রনবে বাটি হাজার কুমার, 
ধনে পুন্রে দুখী রাজা, আনন্দ বাজার, 
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সুপ্রেয়সী কেশশিনী রাজার অতিশয়, 
অসমগ্তা নামে পুত্র কেশরিনীর হয়। 
অসমঞ্জা-স্ুত অংশুমান্ মহীজ্ঞানী, 

তারপুজ্জ দিলীপ, সে দানেতে বাখানি । 

ভগীরথ ভুমি বাছা পুত্র দিলীপের, 
কে বলিতে পারে গুণ তোমার বংশের ? 

সগর রাজার গুণ বলে শক্তি কার? 

সংক্ষেপে কছিব কিছু শুন সমাচার । 

এক ছত্রাধিপ রাজা পৃথিবীমণ্ডলে, 
আজ্ঞাকারী ত্রিভৃুবনে আছিল দকলে। 

নানা শাস্ত্রে পর্ডিত সুশ্শীল শিট শান্ত, 

গুণে ধনে নিকপম দাতা আদ্যোপান্ত । 

শুদ্ধাচার সদলাপ মুনি বিপ্র নিয়াঃ 
দরিদ্র জনের বাঞ্া পুর্ণ ধন দিয়া । 
পুত্রের সমান প্রজা! করিত পালন; 
বিচারে সাক্ষাৎ ধর্ম, আছিল শীসন। 

বুদ্ধি কীর্তি' জ্বল্ধি জিনিরা অতিশয়, 
কার সাধ্য কথার উপরে কথ। কয়? 



৩৮ গাঙ্জাডভিতয় জিনী 

স্থরাস্মুর গস্কার্বর কিন্নর নাগ বীর, 

জানে, রাজী কালসম প্রতাপে গভীর । 

সর্ধবদা সভয় মন কখন কি হয়, 
কি জানি কাহার পদ কোন্ ছলে লয়? 

যেজন শরণাপন। কথা শুন ভার, 

প্রাণ ধনে রক্ষা কর! প্রতিজ্ঞ! রাজার । 

হুংদে দেয় দুর্ধী যেন জল মিশ্শাইয়া, 

ভোজন করয়ে দুর্ধ জল তেয়াগিয়া, 

সেইরূপ গুণের গ্রাহক রাজা গুণী, 
গুণী জন সদা তুষ্ট মিষ্ট কথ শুনি । 
রূপের উপমা দিব, ন! দেখি তেমন, 

পুনঃ বুঝি জন্মেছিলা আপনি মদন | 
অনঙ্ষ অঙ্গের রূপ কন্ছিভে কে পারে? 

তুলন। দিব কি? তুল্য না দেখি সংলারে। 
রূপ-সম গুণে রাজা জিতেক্দ্রিয় অভি, 

সাচার খষির মত ছিল বেদে মতি ॥ 

কালে সন্ধ্যা পুজা ছোম/ কাল্াতীভ নয়, 
নাব্য কি ব্যত্যয় ছবে; মৃত্যু যদি হয়। 



গঙ্গাডদ্তিওরজিণী | ৬১ 

কত দিনাস্তরে রাজ! আরম্তিলা বাগ, 

করিবেন অর্থমেধ, মহা অনুরাগ 

ভগ্গীরথ বলে প্রভু প্রণায তোমারে, 

কি রূপে করিল যাগ কছ না আমারে? 

স্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়! মন্দাকিনী 

রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্রিতরঙ্গিণী। 

অশ্বমেধ যজ্জারস্ত | 

আরম্ত করিল যাগ, অশ্বমেধে অনুরাগ: 

মহাপুণ্য পৃথিবীমণ্ডলে, 
অনুজ্ঞা গুকর নিয়া, পাত্র মিত্র ভাকাইয়াঁ 

বলি(১) রাজ শুন সকলে, 

সবাকারে রাঁজ1(২) কন? কর দ্রব্য আয়োজন, 

ক্রুটি ছেলে পাবে অপমান, 
আজ্তা শুনি ম্বপতির,। ভয়ে প্রাণ নহে স্থির, 

বলে কালী রক্ষা কর মান । 

(১) ছে রাজন ভগীরথ সফল কথ। বলি শুন। | 
(২) সগর রাজাঃ 

পিসি 



ধী গঞাভ্িল্তরঙ্িপী | 

চিত্তিত হইয়া সবে, স্বকার্য্যেতে যায় ভবে; 

ভ্রব্য আদি প্রস্তুত করিতে, 

যাঅকেয়ে(১) প্রথমতঃ নৃপতির আজ্ঞামত, 

সংবাদ করিল পৃথিবীতে ।' 

তদন্তে সভার স্থান, করে অতি সুমিষ্মীণ, 

কি কব তাহার পরিপাটা? 
মলা থাকে যে সোপার, দুর করে স্বর্ণকাঁর 

যেমন পোড়ায়ে করে খাটি; 

দেই মত অৰনীর, উচ্চ নীচ কাটি ধীর, 

সুত্র পাতি করয়ে সমান । 

ফদিলে উঠে সিল্ডুর,. দর্পপের দর্প চুর, 
স্থান যেন কৈলান সমান। 

বিংশতি যে)টজন স্থান) দীর্ঘ প্রস্থ পরিমাণ, 
চন্দ্র-বেধ(২) সুন্দর বিস্তার, 

প্রাচীর চেঠদিগে দিল, যেন শৈল দীড়াইল, 
লঙ্ঘিতে শকতি এত কার? 

(১) পৃথিবীন্ছ বাঁজ্িক ব্রান্ধমপগণকে | 
(২) উতরদক্ষিণ আয়ত খল | 



গজীভজিতয়জিনী | ৪১ 

ার্িকা তড়াগ কূপ, পরদী খননে ভূপ-_ 
আজ্ডা আছে, কাটে স্থানে স্থানে। 

জল অভি সুনির্ঘলত। কিকব জলের কল, 

* পীযুষের তৃষা ছরে পানে । 

অমূল্য প্রস্তর দিলা, পাড় ঘাট বান্ধাইলা, 
দেয় মণি, শৌভে ষে যেখানে । 

শোভার ঘুচিল ভাপ(১) "চন্দ্র বুর্য্য মিজস্থান, 

ত্যজি যুবি আছে এই খানে? 

জলে স্থলে শোভে ফুল, কি দিব ভাহার তুল? 

কিছু কহি শুন বাছা ধীর; 

মোহিত করয়ে প্রাণে গৃহী জনে সুখ মানে, 

উদাসী লাগে ষেন ভীর। 

ফুটে ফুল মানাজাতি, কুটজ(২) টগর জাতি, 

মল্লিকা মালতী জব1-ভাতি, 

(১) শোভ! হইয়াছে বলিয়া মনে ভাগ হয় নাই। যেন' 

চন্দ্র সথ্যযই শবশ্ছাল চ্যুত হইন্| তথায় বিরাজমান আছেন, এই" 
রূপ নভ্তাবন! হইতেছিল | (২) কুড়চী। 



৪৭ গাজা তভিতরজিণী | 

অশেশক কিংশুক বক গন্ধরাজ ভুচঙ্শক, 

দোপাটী প্রকল্প নানাজাতি, 
বিল্লফ্লুল শেফালিকা, জ্রোণাদি চন্দ্রযষলিকা, 

কুষ্ণকেলি চম্পক শোভন, 

রঙ্গরণ বাকস ঝাটি, জাতী(১) যুখ্বী পরিপাী, 
সিউভীর ঘ্বোণে হরে মন । 

স্থলে স্থলপন্মশোভা, কুর্য্যমণি শুর্ধ্য-আভা, 

কেতকী ধাঁতকী(২) কুন্দ দোণা, 

কামিনী বাসস্তী(৩) গন্ধ, বহে বাহু মন্দ মন্দ, 
ভুলে যোগী,কি করে সন্ত্রণা । 

অপরাজিভা পিউলী, কহলার(8) ৰক চাঁমলী, 
কর্ণিকার(৫) কুমুদ পুন্নাগ(৬) 

রঙ্গণ রকভোতৎপল, করবীর শতদল, ' 

চত্দ্রমণি ধরে চত্দ্ররাগ । 

রল(৭) নাঁগকেশর, পঘ্ব ফুটে নীরোপর, 
নিশিগস্ধা শীশ্ধাতিমধুর, 

০৯, আপ ২৬৯৯০ জজ 

বে  অত্িত্রী ঃ) ধা ধাইফুল চল (৩) মাধবীলতা । । (৪) নু ৪দি। 

(৫) ছোট সোদ।ল | (৬) শ্ত্রেতপম্থ/ (৭) দেবদারু| 



' শল্গাভভিন্জরজিণী | 

অধুন্দোভে উড়ে অলি, গোলাপ কাঞ্চ নকলি, 
ফুটে, ছুটে গন্ব বন্ুদুর । 

কামের কামান তৃণঃ লবঙ্গলতা! বরণ, 

মুদুকুন্দ তকুলতা কত, 
লতাজাল কৰ কত, পিক পিকবঞ্ধু যত, 

স্থখে গান কুরে অবিরত। 

কদস্ব কেলীকদঘ্, হরে মন কি বিলম্ব? 

স্থির নহে শিরীষপবনে । 

অতম্লীর কিবা বর্ণ, লজ্জিত নির্মল স্বর্ণ, 

দুটিতে চর্গারে পড়ে মনে । 
পারিজীত সুছ্ুলভ, এখানে অতি সুলভ, 

আর পুঙ্গ কে ফরে গণন ? 

স্বর্গ ছাড়ি দেবগণ, সদা করি আগমন, 
পুঙ্গাবনে করেন ভ্রমণ | 

ফল যত কৰ কত, না তার কতমত, 
নানা তক শোতে দারি লারি, 

মধুর অল্প কথায়, রশ ৰোধ রঞ্ঈনায়, 

গকল কহিতে নাহি পারি । 



$ঃ গঙ্গাতক্তিতরক্জিি | 

রসাল(১) রসাল বেল, চাপা রস্তী নারিকেল,' 

গুবাক গোলাপজাম জাম । 

আঙ্গুর আতা পনস,(২) অপুর্ব মধুররস, 

আমকচ দাড়িত্ব বাদাম । 

মৃদ্বিক!(৩) দেশী বাদাম, দাঁড়িম্ব বেদানা নাথ; 
জুধার লমান আনারস, 

সফরিয়া আম(৪) কত, পাকা হরীতকী যত, 

মুনি বিনা কে জানে দেরন? 

নাগরম্ত(৫) কদন্বক, কমল! কমল। ভোগ, 

ককণ! সে ককণাতে তুল, 

বাতাবি শারদ পাতি, কাগজী মধুরজাতি, 

মিছরির নাছি কিছু মূল্য। 

কামরাঙ্গ। কুন্দরকী পাক! লোন আযলকী, 

নোয়ালী কপিখবেল(৬) গাব, 

করম্জা বইচী তাল, যে ভালে তুষ্ট গোপাল, 

অনন্ত ব্রততে অন্থুভাব, 
45-85-7757 

(১) আম্। (২) কীাটাদ। ₹(৩) কিলমিস্ | 
(8) পেয়ারা | (৫) নারাঙ্গা লেু; (৬) কদ্ৃবেল | 



গ্জাভভিতরজিণ | 

অন্থল বেতন গোঁড়া, তেল ডন্থ(৭) আমড়া, 
এ সকল কেবল সম্বল, 

পানিআমল] পাকাকুল, জামীর রসের তুল, 

, জম্নিপাঁভে কেবল দস্বল। 

জলজ অপুর্ব ফল; বিগলিত যে কমল, 

তাঁর বীজ অতি সুমধুর, 
নালীফল হয় জলে, লোকে যারে ঢেপো বলে, 

পানীফল কি কব প্রচুর । 
শীহুর্ণ প্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণভলে, 

দয়া কর স্থুর শৈবলিনি, 
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নুতন গান, 

নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী। 

প্রমাণ প্রয়োগ মত বেদী করে যত; 

নান! রত্বে বিচিত্র, দে শোভা কব কত? 

ছোম ঘর স্থানে স্থানে বিবিধ প্রকার, 

মুক্ত! মণি ডি দিয়া স্তন্ত গাঁথা ভার।, 
* (৭) মাদার] 2 

৪৫ 



গ্গাভজিতরজিনী 1. 

গৃহের উপরিভাগে চন্দ্রাতপ দিল, 
চন্দ্রাভপ তেজে অন্ধকার পলাইল। 

কিব! নীল বস্ত্র তাছে শোতে ব্বর্ণলতা, 
জ্ঞান হয় চপলার নাছি চপলতা । 

পঞ্চ নব দ্বাদশ যোড়শবিধ কুণড, 

ত্রিকোণ বা চতুকোণ অর্থ গজ তৃও। 

মুকুতা প্রবাল মণি পল্লব রঙ্সাল, 

মণ্ডপ ঢাকিল, ইথে গাখি মালাজাল। 

যজ্ঞকাষ্ঠ সমিব; সে যেমত বিধান, 

যে যে কুণ্ডে যেযে হোম, তেমতি প্রমাণ, 

মণ্ডপের চারি দিকে চারি মরোবর, 

পূর্ব মরোবরে রক্তপঞ্ন মনোহর । 

পশ্চিমের মরোবরে শ্বেত শতদল, 

উত্তরের সরোবরে শোতে নীলোৎপল। 

দক্ষিণের সরোবরে কুমুদ প্রফুল, 

গন্ধে করে আমোদিত, কিসে দিব তুল্য। 
উদ্ডিছে পতাকা শ্বেত রক্ত নীল পীত 

কোনখানে বাদ্যতাও গান স্থললিত। 



গঙ্গাভভিতরঙ্গিপী | ৪৭. 

এইরূপে বজ্ঞস্থান করিল রাজন, 

উপযুক্ত দ্বিল লোক যে কাজে যেমন । 

দেশে দেশে নিমন্ত্রণ-পত্রিকা চলিল, 

বাকী নাছি পৃথিবীতে বভ দেশ ছিল । 

কাশশীকাঞ্ধী কাবেরী ও কেক কর্ণাট, , 
কাত্বোজাখ্যা কামাখ্য। কাশ্মীরে গেল ভাট। 

নেপাল উৎকল মল্প পল্লাি পঞ্চাল, 

দ্রিবিড় দ্রাবিড় রাড় গ্বোউড় ভূপাল। 

নারঙ্গ সুরঙ্গ বঙ্গ তৈলঙ্গ তুলিঙ্গ; 
মগধ মথুর। মৎন্য হস্তিনা কলিঙ্গ। 

সুরাষ্ট্র ভল্লাট চেদি অবস্তী নগর, 

নান! দেশে নিমন্ত্রণ করিল সগর । 

দবিজ দুর্শাপ্রসাদ ভাবিয়া যন্দাকিনী 
রচিল পুস্তক গঙ্কাভক্তিতরঙ্গিণা ॥ 

রাখিণী পরজ। তাল জং? 

ধুয়া | আরে মন যায় দিন বিফলে বহিয়া/ 

পাই! মানব দেহ হরিপদ ন। ভঙ্গিয়। | 



৪৮ পা তকজিতয়ঙ্গিণী | 

রাজা খষি মুনিশণ যেখানে যে ছিল; । 

গুনিয়। রাজার যাগ মকলে আইল, 

আগতে স্বাগত পাদ্য খাদ্য গ্রেব্য বানা, 

যার যেমন মান তেমন লভ্ভাষ।। 

পুরেতে সন্কপ্প করি বজ্র আরস্তিল। 

লক্ষ লক্ষ বিগ্র মুনি বরণ করিল । 

আগচার্ঘয সদম্য হোতা ত্রহ্মকর্ম আদি, 

আমি যাছে মধ্যবর্তী কেছ নহে বাদী। 

মুনিগণ বিধিমত করে যহ্থাযাগ, 

দেয় দেবে যেমন দেবের আছে ভাগ? 

করি-শুণ্ডাকতি কুণ্ডে সৃতের আন্ছতি, 

অগ্নির বিশ্রাম নাহি, নাহি অব্যাহতি । 

্রান্মণ দরিদ্র দুঃখী ক্ষুধিত যে জন, 
চ্ব্য চুষ্য লেঙ্য পেয় করায় ভোজন। 
ভোজনান্ডে নান! রত্ব রাজা করে দান, 

ষাহার যেমন বাঞা, তেমন বিধান । 

অশ্ব গজ গ্রাম ভূমি ছিরণ্যাদি ধন, 
প্রবাল মুহা হীরা চুশি আগণ্ন/ 



গল্লাভ ভিতর গ্গিলী | ্ ৪৯ 

মানাজাতি বশর, অন্ন, বিচিত্র বিমান, 

অপুর্ব ব্যজন, দণ্ড স্ুুবর্ণে নির্মাণ । 
হেমছত্রঃ হেমকুস্ত হেমময় ঘর; 

ছেমদগ্চচামরঃ মে অতি মনোহর, 

নুতন প্রসুত1 গাভী ছুপ্ীব্তী অভি, 

কামধেম়ু সুরততী সাক্ষাৎ ভগ্গবতী। 

এই যত নানা রত্ব করি আয়োজন 

রাজা করে দক্ষিণীস্ত, যজ্ঞ সমাপন $ 

অর্থমেধসম পুণ্য নাহি পৃথিবীতে ॥ 

শত অর্থমেধ সাঙ্গ যে পারে করিতে 

আনায়াসে ইন্দ্র হয় জানিব! রাজনৃ। 

করে শত অশ্বমেধ, শুন, সে যেমন। 

দ্বিজ ছূর্থাপ্রসাদ ভাঁবিয়। মন্দাকিনী 
রচিল পুস্তক গঙ্গীভক্তিতরঙ্দিণী। 

রাশ্সিগী বেগ । তাল ঠেকা। 

পুয়া। ওরে'মন কেন মায়াবশে ভুলে রয়েছ রে | 
যে জন ভবের কাণারী ভারে ভজন! রে। 

৪ 



৫০ শঙ্জাভভিতরজিনী | 

একে একে শতবার রাজা যজ্ঞ করেঃ 

সাঙ্গ হৈল নিরানই বিশ্ন ছৈল পরে। 

সে কথা শুনিয়া বাছ। আর কাজ নাই, 

টক্ষুতে আইসে জল সে বড় বালাৰ। 

নিজে তুমি বালক রাজার বংশধর, 

সূর্যযবংশে আর নাই; গুন গুণাকর। 

আশীর্বাদ করি বাছা চিরজীবী হও, 

রাজ্যের পালন কর, স্থির ভাবে রও । 

শুনিলে লে প্রসঙ্গ ছে, বিপদ ঘটিবে, 
কাঁজ নাই সে কথায়, শুনি কি করিবে? 

গুকমুখে গুড কথা ভগীরথ শুনি 

ভাঁবে মনে, এত গু কেন কন মুনি? 

শুনিব কেমন কথা, না শুনিলে নয়, 

এত ভাবি গুক-পদ ধরি কিছু কয় ১" 

শুন শুন শ্ীনাথ আমার নিবেদন, 

ন1 কহিলে ভব দাস ত্যজিবে জীবন; 

“দয়া করে এড কথা কছিলে যেমন; 
পরে কছ মহারাজ করিল কেমন । 



গ্লাভক্তিতরঙ্গিণী | ৫১ 

বশিষ্ঠ ভাবেন, ভগীরথ না ছাড়িল, 
আর কেন সবিশেষ কহিতে হইল । 

দ্বিজ হুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দীঁকিনী 
রচিল*পুস্তক গন্গাভক্তিতরঙ্নিণী। 

শুনি মুনি কম, ষাগ-বিবরণ, 

যেমন হুইল পরে, 

এককম শত; যাগ বিধিমত; 

লমাপন রাজা করে। 

রাজা ধিরাজন, মহাছাষট-মন, 

শেষে বাঁকী এক যাগ, 

করে আরস্তণ,ত তুরগ-অ্চ্চন- 

যাগে মা অনুরাগ | 

অশ্ব মনোহর, পরম স্সুন্দর, 

শামল বরণ কার, 

কিবা সে বরণ, যেন নবঘন, 

রূপে ছায়া দেখা যার। 

চপলা্চঞ্চল, মেঘে কি অচল, 

হেন করি অনুমান, 



৫২ গঙ্গাভভিতরজিনী | 

বুঝি তীক্ষ অনি, কিবা খত্ডশশী; 

শোভা করে ছুই কাণ।(১) 

কাঞ্চন বরণ, চারি খুর যেন; 
রসানেতে মাজিয়াছে। 

স্ষটিকের আভা, জঙ্ঘা চারি শোভা, 
তেজে আলো করি আছে। 

চাঁমরলম্ষিত; ধরণী চুম্বিত, 

শোভা কি তেষন আছে? 

মহ্ানদী যেন, বেগেতে গন, 

নীলাচলে করিয়াছে। 

উচ্চৈঃশ্রবাসুত, সর্ববগুণযুত, 
দৌষ হীন সুলক্ষণ, 

বেশে যদি ধায় কে ধরিবে তায়, 

পারে কিনারে পৰন। , 

গতি তুল্য দিতে, নাহি লয় চিতে, 

মন পারে কিনা পারে? 
মন টিভি তির 

১ | চঞ্চল। বিছ্যুৎ মেযে অচল! হইব কণযুগল রূপে প্রতীয়- 
মাস হইতেছে। 



গ্জাভকিতয়ছিনী ( | তত 

1 হেন মনে লয়, না পারে নিশ্চয়, 

পাছে পড়ে, মন ছাঁরে। 

নানা আভরণ, সাঁজায় রাজন, 

যেখানে যেমন সাজে, 
খরতর ধাব, লাগাম হীরার, 

না মানে সে অর্থরাজে (১) 

কিবা নুখছন্দ, মণি চুণি বন্ধ 
যারকত শৌভে ভালে 

কি কব বিশেষ, রূপ অবশেষ, 

দশ দিক করে আলো!। 

যণিচুড়া পরে, শিরে শোভ| করে, 

কলগ। ভাহার না, 

নীলগিরি ফেটে, মণিকৌড়া উঠে, 

সে বুঝি করে বিরাম? 

সোশায় জড়িত মণি বিরাজিত, 
গাখিয়া ভাছাতে হার।_ 

১ তাদৃশ, বল্ণাও অশ্বের বঙ্গ-্বিক্রম রোধ *ফরির্ভে 

পারে না| 



৪০ গঙ্গাভিক্তিতর জিপী | 

অর্থের গলায়, কিবা শৌভ। পায়, 

তুল্য কিসে দিব তার ? 

মুকুতা প্রধাল, গাথি মালা জাল, 
অর্থঅঙ্গ ঢাকি আছে 

শ্যামল বরণে, যেন তারাগণে 

মেঘকোলে খেলিতেছে। 

মুক্তা ছড়া ছড়া, তাছে কেশ জড়া, 

বিন। পৰনেতে হেলে; 

যেন সৌঁদামিনী, যুক্ত কাদদ্বিনী 

থাকিয়। থাকিয়া খেলে । 

পাঁয়েতে ঘুস্ুর, বাজে স্থুমধুর, 
জযঘণ্টা সে গলায়, 

চন্দন পিন্ছুর, কপালে সুন্দর, 
জয় পঙ্ত দিল ভায়। 

পুভ্র ড়যুত, লক্ষ লক্ষ চুত, 

দির বিদায় করিল, 

চলিল উল্লানে, পৃথিবী তরাসে, 
দেখি কাপিরা উঠি । 



গঙ্জাভকিতরজিনী | ৫৫ 

স্রীহূর্গাপ্রসাদে, মনের আহ্নাদে, 

বলে গঙ্গাপদতলে, 

আমার এ কায়, যদি কাঁকে খায়, 

ভাসে যেন তব জলে। 
১০ 

রাগিণী বেহাশ। তাল আঁড়া। 
ধুয়া | চলে রাজশখণ, সঙ্গে সেনাগণ, 

জয়পত্র লইয়! তুরঙ্গম | 

প্রথমতঃ পুর্ব দিকে অশ্থের গমন, 

যত দেশ ছিল, তথা! করিল ভ্রমণ। 

সে দেশ করিয়! জয় উত্তরে চলিল, 

হিমালয় পর্বত পর্য্যস্ত শিয়াছিল । 

তার পর পশ্চিম দিগেতে উপনীত, 

চলিল দক্ষিণে শেষে করিতে শাসিত, 

চাঁরিদিগে সগর রাজার গণ যত, 

পাইল লত্তোষ যত, তাহা কব কত । 

যে নকল রাজা ছিল রাজার বিণ, 

দেখিয়া চিন্তিত অতি সকলের মন । 



৬ গঙ্জীভক্িতরজিণী | 

পরম্পর রাজগণ কেহ কারে কয়, 

কেন মিছে ভাব আর কে করিবে জয়? 

জান ত রাজারে সবে প্রতাপে যেষন, 

ইছাতে হইলে বাদী ছাঁরাবে জীবন । 

রাজগণ সকলেতে জয়পত্র দিলা, 

নগরনন্দন যত দক্ষিণে চলিলা। 

হরষে চলিল জবে সমুদ্রের ধারে; 

ভাবে সেনা, হইল জয়; ভয় আর কারে? 

দিক দেশ পর্য্যটনে শ্রম অতিশয়, 
রাজার নন্দনগণ সেনাগণে কয়, 

শ্রমজন্য পথে দুঃখ পাইল] সবাই, 

আজি চল নকলেতে সুখে নিদ্রা যাই। 

এই কর্থা কছি সবে করিল শয়ন, 

নিদ্রা ছৈল সকলের শুন বিবরণ। 
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী “ 
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরক্িণী । 

ইন্দ্র ভাবে আর কেন রাজ্য বুঝি যায়, 

শত যজ্ঞ সাঙ্গ ছলে না হবে উপায়। 



গর্জতিভিতরজিনী। ৫৭ 

_যজ্ঞবিষ্ন না করিলে রাজা ইন্দ্র ছয়, 
মন্্ণ! করিলা মনে, ডুরি করি হয় । 

স্বপদদ রাখিতে ইন্দ্র করিল! চাতুরী, 
আপনি আনিয়! শেষে অশ্ব করে ঢুরি। 

চুরি করি নিয়া ঘোড়া রাখে পাতালেডে, 
যেখানে কপিল সনি আছিল যষোগেতে। 

সেইখানে বান্ধি অর্থ ইন্দ্র পলাইল, 

প্রভাতেতে সেমাগণ জাগিয়া উঠিল । 
স্বস্থানে নাহিক ঘোড়া দেখিয়। নয়নে, 

শ্বপন দেখিয়া যেন ভাবে মনে মমে। 

দেখ, ঘোঁড়া কোথা! গেল ? কে করিল“চুরি? 

পলাইল নতুবা কে করিল চাতুরী । 
ঘে'ড়া গেলে যজ্ঞ নষ্ট হইবে রাজার, 

রাজার কোপেতে কারো প্রাণ বাঁচা ভার । 

খেদ'করে সকলেতে ঘোড়া ন] দেখিয়া, 

নানা স্থানে ভ্রমে সবে অশ্ব তপালিয়। । 

মছাবলবান্ রাজপুত্র বাটি হাজার, 
যুদ্ধে অতি সুমিপুণ তুল্য নাহি আর। 



৫৮ খঙ্গাভক্তিভরজিণী | 

ভাল হৈল, খর্ব গেল, বসিয়া সকলে, 
কোপে বলে; স্বর্ণ ত্য যাবে রসাতলে । 

অশ্ব অস্বেষণ জন্ধ চারিদিগে চলে, 

জল স্থল পর্বত দেখিল তূমগুলে। , 

দিপ্বিদিক্ পৃথিবীর যত দেশ ছিল, 

একে একে সেনাগণ নকলি দেখিল। 

ঘোড়া না পাইয়! সবে হুইল ভাবিত, 

ভাবে মনে, কি করিব, একি বিপরীত ? 

পুনর্ব্বার সকলেতে আইল সেস্থানে, 
ঘোড়া ছুরি গিয়াছিল পূর্ব্বেতে যেখানে । 

দ্বিজ দুর্গাপ্রীসাদ ভাবিয়া মন্দীকিনী 

রচিল পুস্তক গঙ্গাতক্তিতরঙ্জিণী । 

বিস্ময় ভাবিয়া সবে দেখিছে তরঙ্গ, 

ছেনকালে তথা! এক দেখিল সুড়ঙ্গ । 

খুর-চিহ্ন দেখে সবে করিল বিচার, ' 

পাইলাম সন্ধান কোথায় যাবে আর ? 

' মহাতুষ রাজগণ কহে তার পরে। 
একজন যাও দেখি সুন্ডঙ্গ ভিতরে । 
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আজ্ঞামাত্র জনেক সুড়ঙ্গ পথে যায়, 

মহা অন্ধকার, কিছু দেখিতে না পায়। 
হাত পঁচ নাত পথ গর্তে গিয়াছিল, 
দিকৃহারা ক্ষিপ্ত যেন হাপিয়া উঠিল। 
সকলে ভিজ্ঞামা করে, কহ সমাচার ? 

ুচ্ছাপন্ন জড় যেন বাক্য নাহি তার । 

কিঞ্চিৎ বিলগ্বে দূত কছে তদন্তে, 
আমার বংশেতে যেন চাকরী না করে! 

মরিয়া ছিল'ম ভাই গিয়া অন্ধকারে, 
বমালয় সমান, যাইতে কেব1 পারে ? 
শুনি ষাটি হাজার কুমার রাজা বীর, 
বলে কোথা যাবে আর থাকিতে শরীর ? 

গিরাছে এ পথে ঘোড়া সাক্ষী আছে তার, 
না কাটিলে এই পথ ঘোড়া যেল! ভার । 
এত ধলি বিশ্বকর্মে করিল স্মরণ, 
শুনি বিশ্বকর্ম[ী তথ! আইল ডখন। 

বলে বাট্টিহাজার কোদালি শীদ্রে দেও, 
আড়ে দীর্ঘে একক্রোশ মাপ এই লও। 
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শুনি বিশ্বকর্মা বলে, করি নিবেদন; 

কোন তুচ্ছ দ্রব্য জন্য করিলে ন্মরণ, 
এত বলি কোদালি আনিয়া শীত্র দিল; 

লইয়া কোদালি পৃথ্থী কাটিতে লাগিল । 
প্রিয়ব্রত-যশ সপ্ত রখচন্র-চিহন/(১) 

সেই চিহ্ন কাটিয়া! করিল ভিন্ন তিন্ন। 
লবণেস্কু-সুয়া-হবিঃ-দধি-ছুষ্ধী ছয়। 

জলাস্তক(২) সমুদ্ধের সপ্ত নাম হয়। 

সপ্তদ্বীপ সপ্ত উপদ্বীপ পৃথিবীর, 

কর্থা ভূমি এই ভ্বীপ, শুন সুধীর । 

কাটিয়৷ সাগর শেষে পাতাঁলে পশিল, 
যেখানে কপিল মুনি ধ্যানেতে আছিল 

দ্বিজ দুর্গাগুনাদ ভাবিয়া মন্দাঁকিনী 

রচিল পুস্তক গঙ্কাভক্তিতরক্িণী । 
কু 

১1 মন্গুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রিয়ত্রত রাজার কীর্তিশ্বরূপ তদীয় 
' ব্লথচন্ত্রের নপ্তচিহ্ষে সপ্ত সমুদ্র জন্মে | 

২। যাঁছার অন্ত অর্থাৎ শেষটার নাম জল) তাঁছাকে জলা- 

স্তক কছে | পু 
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রার্নিণী পরজ | ডাল জৎ। 

ধুয়া | গঙ্গানাম রসন! সর্ধদ1 কর গান, 

মিছ! কাজে দিন যায আমু অবসান। 

দেখে সবে, ঘোড়া বান্ধ! মুনির নিকটে, 
শিরিয়া বলে, ভাই চোর সাধু বটে। 

চোরের চরিত্র চিন্তা বুঝন সংশয়, 

ঘোড়া চোর বেটা ত সামান্ত লোক নয়? 
বলে দেখ বঙ্গিয়। কি ভা পরিপাঁটী ? 
চিনিবে বলিয়। গীয় যাখিয়াছে যাটী। 

কেছ বলে চোরের সাহুন দেখ তাই; 

এত ধু থামে কিছু ভূকভঙ্গী নাই। 

দেখ না কড্রাক্ষমালঃ এই এক ছল, 

নথে বুঝি পিদ কাটে, সাক্ষী রাখে মাল!। 
জটা গুলা মোটা দেখ, মরি কি নয়ন, 
দৃষ্টি নাই, মন্ত্রসিদ্ধ, যেন চোর নন! 
কেহ বন্বে ঘোড়া চোর ভবানীভাবক; 

পুর্কধানুক্রমে মহাবিস্ভা উপাসক। 



৬২ পা্জাভভিতরণ্জনী । 

কিবা সে বিষ্ঠার মর্ধ বুঝ না ছে ভাই, 

উয়েতে খাঁইছে অন্, তবু উঠে নাই, 

সাঁত পাচ ভাবি মিলে ডাকে ভার পরে, 

প্ররুতত চোঁর নহে, উত্তর দিবে কাত্রে? 

মছাবিদ্যা উপাসনা করিছে কপিল, 

বান্ধি পাঁদপদ্ব মনে, আটিয়াছে খিল। 

যোগে ভাবে মারে, কিছু নাছি বাহ্যজ্ঞান, 

অন্তরে করিছে পদামুজ-মধু-পাঁন। 

মায়ের চরণ ভাৰে যোগেতে বলিয়া, 

লক্ষ লক্ষ যুগ গেল আনন্দে বঞ্চিরা । 

ভক্ষণ কেবল বাহু পুর্বেতে আছিল, 
ভাবিতে ভাবিতে পদ সেহ না রছিল। 

কাটে যে সংসার মায়া সকল জঞ্জাল, 
কালীনাম অমিতে কহিল মহাকাল।, 
সেই কালীর নামবলে বল যে মুনির, . 

যম যারে পূজে, কি করিবে সুর বীর ? 

রাজপুত্র সকলেতে ডাকে মুনিবরে, 
উত্তর না পেয়ে ক্রোধে পদাঘাঁত করে ।.। 
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পদাঘাতে মর্্মপীড়া পায় যুনিবর, 

চক্ষু মেলে; কোপভরে কাঁপে কলেবর। 

কপিলের কোপানলে বাচে পাধ্য কার ? 
দৃ্টি মাত্র ভল্ম ষাঁটি হাজার কুমার । 
দেবীপুক্র মুনিবর তাহাতে ব্রান্ধণ, 

ব্রাহ্মণের শাঁপ কড়ু না হয় খণ্ডন। 

গায়ত্রী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম যে শরীরে আছে 

নারায়ণ ,সর্বদা সভয় তার কাছে। 

ব্রাহ্মণের মর্যাদা রাখিতে নারায়ণ 

ভূগু-পদ-চিহ্ন বক্ষে করিল! ধারণ। 

ব্রাহ্মণের অপমান করে যে পারে, 

নিজে মজে পাঁপে সপ্ত কুল নষ্ট করে?। 

কপিলের শাপে তব পুর্বব কুল ধ্বংস, 
জন্মেছিল দগরের কেবল কুবৎশ। 

অপর বৃণ্ডাস্ত বাছা! শুন অতঃপর; 

বংশের ভিলক ভগীরথ গুণাকর। 
ঘিজ ছুর্গবশুসাঁদ ভাবিয়া মন্দাকিনী 

রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী। 



১. গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী | 
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সগর রাজীর ভুত, ব্রেন্ষশাপে যড়যুত, 

তস্ম হয়ে পাতালে রহিল; 

দূত আলি ত্বরান্িতত।. অযোধ্যায় উপস্থিত, 
সবিশেষ রাজীরে কছিল। « 

গনি রাজা ত্রন্ধশাপ, পায় মহামনভ্তাঁপ, 

পুক্রশোকে কানে উচ্চেঃম্বরে; 
ছিন্ব-তক-সম কায়। ভূমে গড়াগড়ি যার, 

শোকানলে দছে কলেবরে । 

খেদ করি রাজা গলে, ভাঁদিল নয়নজলে, 

কপালেতে করে করাখাত; 

বলে বিধি হায় ছায়। একেবারে একি দায়, 

' দ্রন্মশাপ একি অকস্মাৎ ! 

এইমত খেদ করেঃ ডূবিয়া শোক সাগরে, 
শোকে জ্ঞান নাহিক রাজার», 

এক পুত্র যায় যার সেশোক পারা ভার, 

মরে বাঁটী হাজার কুমার ! 
পোল পুত্র গেল বাগ, কোথা! পেই অন্গুরাগ, 

শোক জন্য কান্দিয়৷ অস্থির, 
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শোক সম নাহি পাপ, মরি তাছে ব্রদ্ধ শপ, 
ুচ্ছাগত কম্পিত শরীর । 

শোকেতে পাগল হয়, ধন জন ধর্শ্ম ক্ষয়, 

শোকে লোক অনায়াসে মরে, 

ধ্যান জ্ঞান বুদ্ধি যান, শোকেতে সকলি যান, 

শোক যেন না পায় পামরে ! (১) 

ভার পর সগরেরে, সকলে সান্ত্বনা করে, 

শুনি শান্ত হইল রাঁজন, 

পরামর্শ করে তবে, যাগ সাঙ্গ কিসে হবে, 

বল শুনি করিব কেমন ? 

যুক্তি নবে দিল সার,  অংশুমানে দে ভার, 

ইনি যাউন মুনির নিকটে, 
রাজা বলে নাছে আর, পূর্ব পুনর্ববার, 

হয় পাছে; বিপরীত ঘটে । 
শুনিয়া কথা রাজার, শঙ্কা হয় সবাকার, 

কে করিবে উত্তর রাজারে, 
নু 

১। পানর অর্থাৎ ছাঃখলছিযুই জযন্য লোফেরও যেন শোঁক 
নাহয় 

৫ 
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শেষে আমি যোগবর্ম। . ভুপে ক হিলাম মর্শ, 
ভাব দেখছি কেব! রাখে কারে? 

অনিভ্য মিছা সংনার,। মিছামছি করে সায়, 

তবে ভাল তবানীর মায়া, * 

সম্বন্ধ জীবনাবন্ধি, ভাব দেখি মরে যন্দিঃ 

কোথা জীব কোথা থাকে কায়া ? 

নংক্ষেপেতে যোগ ধর্ম? শুনিয়া বুঝিল মর্ম, 
তাবে রাজ! মিছা করি শোক ; 

ডাকিয়া অংশুমানেরে, বিদায় করিল ভারে, 

কছে মোছে লাহুয় পলক(১)। 

পথে. সাবধানে যাবে: স্থুনিকে বিনয়ে কবে, 

কছিবে আমার নিবেদন, 

সগর-ঘান ভেমার, পুভ্রশোকে বাঁচা ভার, 
বনে শিয় ভ্যজিবে জীবন 1 

বুঝাইপ্পা ঈুনিবরে, অশ্ব লয়ে শীত্র ঘরে 

আবিবাঃ বিলম্ব কর নয়ঃ 
সস স্মপপসকাআ্ি 

গু 

১ | মোহে চক্ষুর পলক ছিল ন।। 
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্বর' না আইলে তুমি, অরাজক বে তুমি, 
এই কঞ্থা মনে যেন রয়। 

অংশুমান্ তার পরে, বারে প্রশাম করে, 
বিদায় হইয়া রাজা! যায়, 

ীর্গাপ্রসাদ.ভণে,. মনোছুঃখ মনে মনে, 
নিবেদন করি রাঙ্গাপায়। 

রাগিণী মরফরদা। তাল আড়! । 

ধুয়া | ককণ। কর হে ভূদেষ নারায়ণ । 

ক্ষম দোষধরি পায়, বল প্রভু কি উপাক, 
রক্ষা কর শুন তপোধন। 

অংগুযান্ ছুর্গা বলে করিল গমন, 

মুনির নিকটে শিয়! করে দরশন। 

মুনিবর ধ্যানে আছে মুদিয়া মগ্ন, 

ভাবে রাজা কি করিব একি কিড়ধন ? 
প্রণাম করিয়া স্তব করে মুনিবরে, 

বলে রাজা ষহামুনি কে চিনে তোষারে ? 



৬৮ গল্লাতক্ষিতরজিণী | 

আপনি সাক্ষাৎ ত্রদ্ম ধ্যান কর কারে? 

বাম্পবারি ছুনয়নে অবিরত ঝরে। 

সন্ধ্যাসীর শিরোমণি শুন দয়াময়, 

ব্রাহ্মণ শরীরে ক্রোধ কতক্ষণ রয় ? 

ক্ষমাকর দৌষ রোধ, পদছায়। দেও 

কপ। করি কাতর কিনারে কিনে লও । 

অংশুমান্ কাতর হইয়া যেই কয়, 

ধ্যান ভঙ্গ করি মুনি চাছে পরিচয়। 

অংশুমান্ বলে, অবিদিত কিবা আছে? 

আমি কোন্ ক্ষুদ্র, কি বলিব তব কাছে? 

হু্য্যবংশে জন্ম রাজা নামেতে সগর, 
তাহার পৌন্র বাস অযোধ্যানগর । 
কঘিতে উলে দুঃখ সমুদ্র-সমান। 
করিয়াছ চিহ্নিভ দাসের অপযান। 

তব শাপে তম্ম কুল, আর গতি নাই, 

নির্মল কুলেতে কালি; ইচ্ছ! বিষ খাই। 

* কি রূপে হুইবে যজ্জঃ শাপ বিমে]চন, 

রূপ! করি দীননাথ বলহ কাঁরণ। 



গঙাভভিতয়্িণী | ৬৯ 

ওনি মুনি ধান করে কাতর দেখিয়া 

কহিলেন পুর্ব কথ! সংক্ষেপ করিয়]। 

অশ্ব দিয়া কছিলা বিশেষ সমাচার, 
হইলটম তুষ, কিন্তু ইচ্ছা! দেবতার । 

খেদ না করিও রাজা, কছি শুন লার, 

শক্তি উপারন! বিনা মুক্তি ছয় কার? 
বশিষ্ঠ মনিকে তুমি কছিবে যখন, 
ইছার উপায় পথ হইবে ভখন । 

শুনিয় মুনির কথ! বিদায় হইল, 

অর্থ নিয় অযোধ্যায় ত্বরায় আইল । 

রাজার নিকটে অশ্ব দিলেন রাজন, 
মুনি আজ্ঞা রাজারে করিল নিবেদন । 

শুনি মহ! তুষ্ট রাজা, যজ্ঞ সাঙ্গ করে, 

গঙ্গা-আরাধনা হেতু আমি কছি পরে। 

ভগীরথ বলে গুৰ প্রণাম তোমারে 
গঙ্গা তিনি কোন্ দেবী, বলছ আমারে। 

বশিষ্ঠ' বলেন, বাছ! শুনছ কারণ, 

কছি ভবে শঙ্গার জনম বিবরণ । 



গড গজাতকিতরদ্ষিণী | 

গুকবারে প্রথম উল্লাস গান পায় 

ঘিজ দুর্গাঞ্রসাদ গজার গুণ পীয়। 

| প্রথম উল্লান লমাপ্ত ॥ 

মুনি কন ভঙগীরথ করছ শ্রবণ, 

ধাঙ্গার জন্মের কথা শুন দিয়া মন। 

দক্ষ-প্রজাপতি-কনযা, এক জন্ম মার» 

দ্বিতীয় জশ্মেতে শিরি-কন্যা সারাৎসার । 

একবার প্রসুতিয়ে করিলেন ধন্যা, 

ভার পর মেম্নকার ছৈলা ছুই কন্যা । 

পরোপকারের জন্য শরীর ধারণ, 
আদ্যা মছাবিদ্যা মায়া, জানে কোন্ জন ? 

গঙ্গার জন্মের কথা শুন হয়ে স্থির, | 
শুনি ভগীরখ-নেপ্রে ঝরে ভক্তি-নীর! 

৬ প্রজাপতি ঘরে আদ্যা জম্ম নিলা, 

শিবদিন্দা শুনি সতী শরীর ত্যজিল।। 

সতীশোকে সদাশিব করিয়! রোদন, 

সতী জন্য 'নানা স্থানে করিল ভ্রযণ । 



গাজা কিজরজিশী ০৪ 

কোন.খানে না পাইয়ান্দতীর উদ্দেশ। 
কামরূপ ধান করে বসিলা গছ্ছেশ |. 

বিশ্বের ঈশ্বর বিভু শক্তু ভাবে বারে, 
ভীন্ধীর 'ভাবন! ভাব কে ক্ষছিতে পারে ? 

ন্যাস মুদ্রা ভুতগদ্ধি সাধন ধাঁরণ/(১) 

উপালন' দুক্তি-পথ ব্রহ্ম নিরূপণ, 

কর্মাকর্ঘ বন্ধন জ্ঞান উপদেশ, 

মছেশের স্ষ্টি, ব্রন্ধা! জানেন রিশেষ। 
জদিমধ্যে আকাশে মানস সরোবর, 

আছে সেই সরোবরে পন্ম মনোহর |. 

তব হ্বদাকাশে ভক্তি ভানুর উদয়, 

দেখি ভক্তি-ভানু পদ্ম প্রকাশিত হুয়। 

পরমা-প্রয-পদ পন ভাবে ভব, 

ভাবে হৃদে পাদপন্ম কি রূপে গাইব? 

পিসী শশী নপগ পন পপ 

১ | অঙ্গন]ান করাকন্যাস প্রহ়তি। সুদ অঙ্গুলাদির সন্গি- 

বেশ যথা ধেনুমুদ্রা প্রন্ততি | ভৌতিক দেছের নংশ্১/ন 

প্রক্রিয়াকে ভূতদ্তঞদ্ধি বলে । প্রাশারামানির ঘারা! চিত্ের এক 1- 
গ্রতাঁকে বারণ কঙ্ছে | 



পিই 

১| কাঁদদ্বিনী মেষমালা এখানে ছ্রফ্যদকীকাশে উদিভ 

গঙ্জাতক্ষিভরজিপী | 

কাদস্থিনী(১) কাতর দেখিয়া কৃতিষাসে, 
উদয় হইল ভব হৃদয় আকাশে । 

জলথর জিনিয়! বরণ মুক্তকেন্স। 
দ্গপ রঙ্গ দ্ম ভঙ্গ লাবশোর শেষ।, 

কপা করি পাদপন হৃদূপদ্ধে দিলা, 

শবাকার ছিল শিব; সজীৰ হইলা। 
মহাযায়া মহাদেব মনেতে বিশ্রীষ। 

শিবের সর্বস্বরন জপে ছুর্গানাম । 

দ্বিজ ছূর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী 
রচিল পুস্তক গঙ্জাভক্তিতরক্গিণী । 

০১১১১১১১ 

রাঁগিণী সোহিণী। তাল আড়া। 

ধুয়।| নাম সম ফল নাহি. বেদে বলে। 

ছুর্গানীম এক বার, মিঃসরে বদনে যাঁধ, 
চতুর্ববর্থ ফল তীর, লাভ হয় করতলে। 

৬৯৮৭ 

কাদস্ববীপদে কালীরূপ শ্রতীত হইবে | 



গজাতক্িকরজিনী | 

মঞ্চে মধুস্দনেরে, গোবিন্দ দোলায়, 

রথে দৃষ্চি বামন করিতে বদি পায় । 
অনায়াসে মুক্ত হয় কথ মিথ্যা নয় । 

দুর্গ ন্ট ভতোধিক চাঁরি বেদে কর । 
কাশীনাথ কাঁশীতে পূজয়ে যেই নরে, 

গয়াতে পিতার শ্রাদ্ধ শভ বার করে, 

ত্রিবেণীতে মাঁঘে স্বানে ফল যত হয় » 

ছুর্গানাম ফ্লতুল্য কিছুই কিছু নয় । 

দুর্গাস্থুর ভয়ে ছুর্খে(১) পড়ি দেবগণ, 
বাচিল। সে ভয়ে, ভাবি অভয়া-চয়ণ। 

ুর্গান্থুর বধ করি ছুর্গা-নাম সার, 
অতি দুর্গে দুর্মা বিনা গতি নাই আর । 
কলিতে কেবল কালী তারা ছুর্গা নাষ, 
এ নাম বঞ্চিত যেই, বিধি তারে বাম। 

ছুর্গানাম দিনাস্তে নিঃসরে মুখে যার, 
চতুর্কর্থ ফল অনায়াসে লাভ তার। 

১। হর্থমে | 

৭৩ 



পঃ গার্জাভভিউরজিনী | 

গুকমুখে তগীরথ শুনি দুর্গানম, 
নয়নে আনন্দ ধার] ঝরে অবিরাম । 

তগীরথ বলে, গুক প্রণাম তোমারে, 

দুর্গানাম ফল কিছু বলহু আষণরে। 
বশিষ্ট বেন; বাছা, শুন ইতিহাস, 
অন্বিকাখণ্ডেতে কথা অপূর্ব প্রকাশ । 

দ্িজ ছুর্গাপ্রনাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী 
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী । 

জয় নাষে রাজা, তার রাণী পৃণামীলা, 

কাশী নামে এক পুত্র ক্ষণে জন্মেছিলা। 
সুশীল! নামেতে কন্যা অতি রূপবতী, 

রূপের কি-দিব তুল্য যেন ভগবতী ! 

পুজ্জের নিবাছ দিল পরম হরধে, 
কন্যাদান করে রাজা অঙ্টম বরে | 
এক কন্যা 'এক পুত্র প্রিয়তম আতিঃ. 

পুত্রের অধিক নে সুশীলার প্রতি ! 
দ্ুশীলা সুশীলা শিশু সুন্দরীর শেষ, 

বিভু নামে জামাতার রূপে দীপ্ত দেশ । 



শ্জাভাঁভিতর় সিন | ৭৫ 

জামাতা সুতেরে রাজা বলে ডাঁক দিয়া, 

বিদ্যা উপাসনা নাই কি কর বিয়া? 

ভরঘ্বাজ মহামুনি গোদাঁবরী তীরে, 

যোগনেতে আছেন গুক বসিয়া কুটারে। 
তাঁর কাছে শিয়া বাছা? পড়িবে ছুজনে, 

অচলা করিবে ভক্তি গুকর চরশে। 

শুনি কাশী বিভুঃ ভূপে বন্দিলা তখন, 
শুভ দিন ক্ষণে-যত্রা করে ঢুইজন। 

ঘরে শিয়া রাণীস্থীনে বিদায় হইল", 
বিদায় করিয়। রাণী কান্দিতে লাগিল । 

ঠেফিল বিষম দায় রাণী মমতায়, 

যাঁও কিন্বা রও কথা বলা হৈল দাঁয়। 
রাণী বলে এসময় বলা কিছু নয়, 
আও নাই মা বলিতে মনে যেন রয়। 

সুশীল! বালিকা, বিভু কি কব তোকে, 
আমার ধাছারে বাছা, মনে ষেন থাকে। 

আশীর্বাদ করি, রক্ষা করিবেন শিবা, 

কতকার্যয হয়ে; শীঘ্র ঘরেতে আসিবা। 



৭১ গ্গাডকিতরদিনী | 

কামী বিভু রাজরাণী প্রণাম করিয়া, 
চলিল গুৰর কাছে বিদায় হুইয়!। 

দ্বিজ ছুর্াপ্রমাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী, 
রচিল পুস্তক গাঙ্গীতক্তিতরঙ্িণী। ॥ 

ঘোড়া চড়ি ছুইজন, হছরিষে করে গমন, 

নান! দেশ গেল ছাড়াইয়া, 

গোদাবরী তীর্ঘ ভীরে, মুনিরে দেখি কুটীরে, 

নেই খানে উতরিল শিয়া। 

দেখে মুনি যোঁশাননে, ব্রন্ষক্ূপ ভাবে মনে, 

সেই ভাবে মনে মনে হাঁসি; 

ভক্তিভাবে গদ গদ, বন্দিয়! গুকর পদ, 

পরিচয় দিল বিভু কাশী । 
শুনি মুনি পরিচয়, প্রেমেতে পুলক হয়; 

নিজ শিষ্য সন্তান জানিয়াঃ , 

শ্বেছে আশীর্বাদ করি, বসাইল করে ধরি, 

ভোজনাদি ফল মুল দিয়!। 

পরেতে করেন দীক্ষা, সর্বশান্তে ছেল শিক্ষা, 
কাশী বিভু হইল পণ্চিত, 



গঙ্গাভক্িতর স্িণী | ৭ 

বুঝিল গুকর মর, গুকসেবা বিনাধর্ম, 
কর্মা করে, সে জন বঞ্চিত। 

গুকপদে দমন, সেবা! করে ছুইজন, 
কত দিন এইরূপ ছিলা, 

শেষে গুক আজ্ঞা নিয়) গুকপদে প্রণমিয়া, 

নিজ দেশে গমন করিলা। 

দ্র তরিতে দুই জন, ভাদিল স্ুখেতে মন, 

বলে বাহ ত্তবরায় কাণ্ডারী, 

শুনি সবে বাছে ঘন, চলিল পবন যেন, 

গমনের তুল্য দিতে নারি। 

কিবা নোঁক1 কিবা দড়ী, গান করে কেছ সারি, 
মধ্যেপথে শুন সমাচার, 

বিভু বলে কাণ্ডারীরে, বারেক লাগাও ভীরে, 

পীড়া কিছু ছেয়েছে আমার। 
কারী বিনয়ে কয়. বলে শুন মহাশয়, 

তীরে কেবা যায় এ সময় ? 

স্নবিধা ভাগ্যেতে পায়, সুবিধা কি ছাড়া যার? 

বিবেচনা নাছি মহাঁশয়। 
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বিভু ভাবে একি দায়, পীড়া জন্যে প্রাণ খায়, 
ধর্মপঞ্থে কোটি নমন্ষার, 

এত বলি ভার. পরে, জলেতে গ্রআাব করে, 

শুন সে আশ্চর্য্য সমাচার । 

জলে ষে প্রআন্ করে, ব্রহ্মহত্যা ভারে ধরে। 

ভাছে মহ্থাতীর্থ গোদাবরী,. 

পাইয়া বিভুর ছল, ক্রোধে জল টলমল, 
তুফানে পড়িল বিভু তরী । 

কাণীসে নিষ্পাপ ছিল, পুণ্যজন্যে এড়াইল, 

বিভূ পড়ে বিষম তুঁফানে, 

বিভুঃকান্দে বলে হায়, . আপততঃ একি দায়, 
বিপাকে পড়িয়া যাই প্রাণে। 

ন1 পড়ি গ্রলর ঝড়েঃ বৃক্ষের না পাতা নড়ে, 

বাহু নাই নদী কেন নড়ে? 
নাছি অন্য উঃপাত, একি দায় অকস্মাৎ 

বজ্রাম্াত শিরে.যেন পড়ে। 

পড়িয়া ব্াষের কান্দে: পঙড প্রণি-ভূয়ে কান্দে, 

সেইমত বিভুর. ছইল। 
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স্থুপথ্থ নাছিক পায়, কুপখে ওরণী যায়, 
ভয়ে বিভু কান্দিতে লাশিল:। 

জীদুর্গাপ্রলাদ বলে, . খাঙ্গার চরণ ডলে, 
ঈয়। কর ন্ুুরশৈবলিনি, 

কণ্ঠে করে অধিষ্ঠান, শুন মা নুডন গান, 

নাষ গঙ্জাভভিিভরঙ্গিণস । 

তত আহ 

রাণিণী বেছাগ | তাল ঠেকা। 

ধুয়! | তারিণী চরণে,মজ মন দিন.যে থেল, 
কি কর বসিয়ে মন মুখে কালী তার! বল। 

বিভু ছেল অনুদ্দেশ পড়িরা ভুফানে, 
কাশী বলে কোথা গেল যাব কোন্ খানে? 

কান্দে কাশী বিভূ জন্যে করিরা বিলাপ 
ফণি ধেন মণিহারা, পার নমস্তাপ। 

বালক কালের বন্ধু; সতীর্ঘ(১), অএমার 
আমার মনের কথ কে বুঝিবে আর 1. 

০ প্র, উপ হাউস 55 সি 

১। এক গুরুর শিষ্যের। পরম্পর লঙতীর্ঘ | 
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লোকে জানে কাশী বিভু ভি যার কা, 
এখন আহয়ে প্রাণ দেছে, হায় ছায় ! 

দোসর. নাছিক আর বল কি করিব? 

খবরে গিয়া মাতারে পিতারে কি বলিব ? 

বিভু কোথা ? মা! যখন বলিবে আমারে, 
বুঝাইব কি বলিয়া, কি বঙ্গিব তারে ? 

পুজ প্রতি মা বাপের স্বেছ অতিশয়, 

ততোধিক জামাত কন্যাতে লোকে কয়। 

সহোদর সুশীল! সুন্দরী ধর্মমশী্া, 
জিনি রূপ কন্সিণী,-কি শাপে জন্মেছিলা ? 

সে যখন দাদা বলি স্ুধাবে আমারে, 

ভাবিতে যে প্রাণ যায়, কি কহিব তায়ে? 

এমন লময়ে কোথা শিবসীমস্তিনী, 

রক্ষাকর এই ছুর্গে মহ্ষিষর্দিনী ! 

কাতর ছইয়। কালী ডাকি মা তোমারে, 

পড়িয়াছে তব দাস বিপদ পারধারে। 

কোথ! গেল বিভু; মাগো দেখিতে ন! পাই, 

আছে কিনা জাছে বিভূ এই সাক্ষী চাই। 
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সাক্ষী না থাইলে ভবে ঝাঁপ দিব জলে, 
হেনকালে, প্রাণে আছে নরাহ্কিতে বলে। 

নরাস্কিত গুনি; কাশী পাছিল আশ্বাস, 

দেশেতে যাইজে কিন্তু না হয় বিশ্বাস । 

কুলে লাগাইয়া তরী, পাত দিন ছিল, 

সর্বান্র পঞ্ বত সন্ধান করিল । 

না পেয়ে উদ্দেশ, শেষে হইল ভাঁবিত, 

সঙ্গের সকল লোক বুঝাইল নীত। 

দেশে চল মহাশয়, শুন সমাচার, 

পশ্চাৎ আনিবে বিভুঃ কেন ভাব আর? 

চিন্তিত হুইয়। পরে দেশেতে চলিল, 

বাটীর ঘাটেডে আমি তরী লাগাইল। 

সংবাদ লইয়া! দুত কছিল বাজারে, 

শুনি রাজা সুব্ববাদ দেন সবাকারে । 

মঙ্গল আচার করে, আছে যে-্বিধান, 

ব্রাহ্মণ পর্ডিতে বনু ধন করে দান । 

নেধৃকা স্কতে উঠিয়া ঘরেতে গেল কাশী, 

রাজার চরণে আত ১৭০০ আন । 
তু 
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কাশীর সঙ্গেতে রাজা, বিভু না দেখিয়া, 
কি কথা কছিবে কিছু না পাঁয় ভাবিয় ॥ 

সুভেরে দেখিয়া আগে হয়েছিল সুখ 

জামাতা না দেখি সঙ্গে হইল বিমুখ । 

উীমুর্গাপ্রসাঁদ বলে ভাবি মন্দাকিনী, 
রচিল পুম্তক গঙ্গাভক্তিভরঙ্গিণী । 

শ্্রীরাগ। তাল ধামাল। 
ধু | কি করিব কোথা যাব কেমনে জীবন ধরি; 

আছ? মরি কি শুমালি, মীন যেন ছাড় বারি | 

নয়নের জল; করে ছল ছল, 

কাশী করে নিবেদন, 

পথে বিভু নিয় ঝাঁড়েতে পড়িয়া 

হইয়াছিল যেমন । 

শুনিয়1 রাজন, শোকে অচেতন, 

হুইল ধেমন জড়, 

কাট! কই যেন? মনে লয় ছেন। 
রাজ করে ধড় ফড়। 
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রাজা বলে কাশী, এখনি লক্ন্যানী, 

হই তবে ভাল হয়, 

যিছার সংসার, বিড় বিন! আর? 

সকলি আধারময় । 

ভোমার জননী, মরিবে এখনি, 
শুনিলে এ সমাচার, 

বাও তুমি ভবে, জাবধানে কবে, 

কি বলিব আমি আর। 

রাজার বচন, শুনিয়া! তখন, 

রাণীর কাছেতে ধায়, 
বন্দিল রাণীরে, রাণী বলে কিরে, 

আমার বিডু কোথা ? 

পুরবানী দাদী, মালী পিলী আপি, 
বলে কাশী, বিড় কই? 

কাশী বলে পাছে, শুন বিভু আছে, 

পাবে কিছুদিন বই। 

রাণী বন্ধে একি, সত্যবলসে কি; 
ধরিল কাশীর ছাতে। 

৮৩ 
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বল আরে ধন, বল বিবরগ, 

দির হাত মার মাথে। 

কাশী পরে ভাবে, পরকাল যাবে, 

মিছা বল! অনুচিত) । 

কছিল তখন; বিভু-বিররণ; 

শুনি রাপী চমকিত। 

যেমন শর-ঘাঁয়। গড়াগড়ি যায়, 

রানী বলে বিষ খাই, 

ওমা ভঙ্গবতী, একি মা ভুর্গতি। 

দাসীরে দয়া কি নাই ? 

আহা মরি মরি, ” আমার নাগরী, 

সুশীল শরদশশী, 

জাগাইলে খায়, হায় একি দায়, 

তায় ভাগ্যে একাদশী! . 

ধিক বিধাভায়। : মোপা সোহাগায়, 

মরি কি মিলিয়াছিল, 

নুশ্দীল1 জুন্দরী, ৷ রভনের তরী, 

শোকসাগরে ভুদিল 



গঙ্াভিজিষরস্ছি'ন। ৰ 

নুশীলা 'শুমিয়াঃ আইল: বাইয়ঃ, 

বলে যা বল কারণ 

রাণী বলে আর, কপালে তোমার, 
ফহিব 'কি অলক্ষণ। 

ভীদুর্গাপ্রপাদে,। . মনের আহ্নাদে, 
বলে শঙ্কা-পদতলে, 

আমার এ কায, ধদি কাকে খায়, 

ভাসে ধেন তব জলে । 

সকলের শোকের সাগরে গরু যন, 

কেবা কার কথা শুনে? করিছে রোদন । 

সুশীল সান্ত্বনা করে বলে স্থির হও, 

কেন কান্দ কি কারণে? সমাচার কও। 

সুশীলারে দেখিয়া সকলে করে খেদ। 
বলে কিবা কথা মরি করে মন্ত্র ভেদ; 

পরস্পর মকলেতে করে কাণাফাণী ; 

খেদে কিনতু হ্থশীলারে কছে রাজরাণী । 
রাণী বলে পোহাগিনী জ্ঞান হয় নাই, 
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তোমার কপাল মন্দ বঞ্ডিত গৌসাই?' 

এ যে রূপ জঙ্গ ভঙ্গী মণিষয় 'ছাঁর, 
এক জন ঘিনে বাছা সব অন্ধকার । 

বলিতে না পারি আর প্রাণ বলে যাই, 

পৃথিবী বিদরে যদি তাহাতে মিশীই । 

তখন মাসীর কাছে, জিজ্ঞাসে নুশীলা, 
শুনি সুশীল মাসী কান্দিতে লাখিঙ্গা। 

কপালেতে করাঘাত্ত করে সীমাস্ত্িনী, 

বলে বাছী কি কছিব অনেক কাহিনী । 

কাশী বিতু ছুইজনে পথেতে আসিতে, 
বিভু গেল কোথা, কেহ না পারে কছিতে । 

আছে কি না আছে বিতু, এই সমাচার, 
কি জানি কপালে ধাছা;, কি আছে তোঁষার । 

শনিয়! সুশীলা বলে, এই জন্ভ খেদ্: 

মিছ! খে কর, মিছ] না হইবে বেদ। 

জুশীলার মাঁদী বলে, সে আর কেমন? 

মার মার মত পাক! কথা যে তেন 1 

ভরীহুর্গাপ্রসাঁদ ঘিজ ভাবি মন্দাকিনী, 
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রচিল পুস্তক গঙ্কাভক্তিত্রক্ষিণী |. 

সুশীল! বলে গে! মাসী কেন তাৰ আর, 

যাত্রীকালে কথা আমি শুনিয়াছি তার।, 

ুর্গা ছুর্া ছুর্গা বূলে করিল! গমন 

সে নামে.আপদ হবে বেদ কি এমন ! 
শুনিয়াছি পুর।ণে পুরয়ে মনক্কামঃ 

রণে বনে গমনে লইলে ছুর্ধানায। 

একবার ছুর্গানাম বলে দেই নরে, 

অপার সংসার সিন্ধু অনায়াসে তরে। 

আমি জানি তিনবার ছুর্গানাষ নিয়া, 

শিয়াছেন কেবল দে ন'মে ভর দিয়া, 

তাহার আপদ কোথা কি করিবে ঝড়ে ? 
তবে মানি সূর্য্য যদি ভূমে খনি পড়ে । 

দর্গানামে আপদ হইবে যেই দিনঃ 
সেদিন জানিবে মালী ন1 হইবে দিন। 
ছুর্গীনায়ে আপদ কখন ছয় কার ? 
আপদেরু আপদ সে ছুর্ঠানাম বার । 

শুনি স্ুশীলাঁর মালী অবাক হইল, 



গজািভিওরঙগিগী। 

যাম্য(১) করাঙ্গুলি তুলি নানিকার দিল। 

চমৎকার মানি, কোলে করে গুশীলায়, 

বিশেধ করিয়া কথা রাণীরে বুঝায় । 

এমন সময় দুতে সংবাদ আিল, 

ঘরেতে আইল বিভু; বলিতে লাগিল । 

মৃুতবৎ ছিল রাজা, নাহি ছিল জ্ঞান, 

গুনিয়! বিভুর কথা, পাঁয় ষেন প্রাণ । 

জয় জয় হুলাহুলি মহাকলরব; 

ঘরেভে আইল বিভু, মহাযমছোংসব। 
নুশীলার দৃঢভক্তি ছুর্গানামে ছিল, 

সেই পুণ্যবলে, বিভু ঘরেতে আইল) : 
কহিলায, ভগ্গীরর্৫ঘ, এক ইতিহাস, 

নানা শাস্ত্রে নানামতে অপূর্ব প্রকাশ । 

ছুর্গানাম জপ ফলে, ব্রদ্ধার স্বজন, ৰ 

ছুর্গানাম জপি বিষ; করেন পালন, : 
হুর্ানাষে মহাদেব, করেন সংহার, 

গায়ত্রীকবচে আছে প্রঙ্গাণ ভাছান় ? 
শিপ সাপ এ পপ স্পস্ট জাজ আর 

(9 দক্ষিণ |. 



বাত স্ষিওয়জিশী | 

সেই ছুর্গানাষ ক্ষিব করিল-ডজন; 
তু হয়ে-ভগবতী, দিলা দরম্খন ।- 

দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া যন্দাফ্িনী। 
রচিল্ পুস্তক গল্গাভভ্িতরর্গিপী। 

জিরা 

পার্বতী পরমাঞতি। পশুপতি প্রীতি সভী, 

দয়াময়ী ককণ। করিলা, 

মায়াতে মোহিত করি, তুলাইয়া কাম অরি, 
পরে শৈলনন্দিনী ছইল1। 

ভূথরের কুটুষ্বিনী, মেনকা বর্মশালিনী, 
তপস্যা করিছে ঘোরতর, 

আছে পুত্র, কন্যা জন্য, করে নানাবিধ পুণ্য, 

, শক্তি উপাসনা নিরন্তর । 

সোণার গড়ায়ে মস্ত, পুজা করে, জানি তস্ত 

লক্ষ মন্ত্র নিত্য জপ করে, 

পাদ্য অর্ধ আচষন, নানা পুষ্প লচন্দন, 
বসন তুষণ দেয় পরে। 



৪১৫ 

শপ পাশাশগণ। পাপ জারির 

 শ্বঙ্গাত্ভিতর জিণী | 

নৈবিদ্যাদি বল হোম, ভোগ রাগ লুনিয়ম। 

নিত্য লক্ষ ত্রাহ্মণ ভোজন, 

ক্ষুধিত যে জন গ্রাকে। ভোজন করায় তাকে, 

রাজপুরে নাহি অনশন। 

নগরে রমণী যত, প্রেমানন্দে উনমনত, 

কেহ নৃত্য করে স্থুললিত, 

তুলিয়া রাখের তান, ত্রিগুণার গুণ গান, 

তালমানে সকলে মোছিত। 

অন্ুকম্পা নাহি পায় রাণী বলে একি দায়? 

বুঝি তারা করিল বঞ্চিত, 

ষেকুলে জন্ম আমার» কেন. দরা হবে তার, 

এত পুণ্য কি আছে সঞ্চিত? 

ধনের মুখেতে ছাই, কায়মনোবাক্য নাই,(১) 

শ্রম বিনা দর! হয় কারে? 

আমারে ঘটিল তাই, কা্িক শ্রম ত নাই, 

ইথে দয়া কি হবে আমারে ? 

হর ন1। 

০০০ চপ সা আত আপস শপ স্লিলচ প্রাজ চলা 

প্র (+) ক্ষাদগোধাকো শরম ভিন্ন ঘদবায়েদছেবতাঁর প্রল্থত 



গঙ্জাতভিতয়জিশী | 

এত ভাবি তার পরে, রাঁণী শক্ষি-ব্রত করে, 

শুন সে আশ্তর্ধ্য সমাচার, 
অচলা করিয়া ভক্তি, আরাধয়ে খঙ্থাশস্ি, 

শক্তি বিনা পারে শক্তি কার? 

কালী পদে বান্ধি মনত তিনদিন অনশন, 

চতুর্থ দিবসে জলাহাঁর, 
এইরূপ চারি মাস, ছাড়িয়া! জীবন আশ, 

উপবাসে অস্থিচর্ম সাঁর। 

পরেতে ছ্াড়িল জল, ছয় ফাঁসে মিশ্বকল, 

ভোজন করয়ে এক দিন, 

ইথে ঝাচে সাধ্য কিবা, ভরসা কেবল শিবা, 
মেনকার তপস্যা কঠিন । 

দৈব বিনা নাহি জোর, খেনকাঁর যে. কঠোর, 
, ভু ভার! দেখিয়া! তখন, 

নিশাষোশে এক দিন, মেনকার ভাগ্যাধীন। 
কাণে তারে কছিলা স্বপন। 

আর তুমি না করিও খেদ, 

১১ 

শুন গো মেসকা ধম্যা, ছবে তব শার্ডে কমা” 



৯২ গঙ্গাভজকিতয়জিণী | 

যে ভাঁষে ভাব আমায়, এযনি াবিবে ভায়, 

শেষে যেন না হয় বিচ্ছেদ। 

স্বপন সৌভাগ্য মানি, প্রভাতে উঠিয়া রাণী, 
প্রেমানন্দে ভাসে অশ্রুজলে,, 

শীছুর্গাপ্রলাদ ভণে,  শঙ্গাপদ ভাবি মনে, 
তপস্য। মফল হুইল বলে । 

রাঁগিণী রামকেলী 1 তাঁল ঠেক।। 

ধুয়া ডাঁকিকা রাণী রামাণে বলে | 
কি হলে! কি হলে? কেন অঙ্গ জ্বলে | 

যেনকারে মহামায়া সদয় হইল, 

পরে শুন, যে রূপেতে গঙ্গা জন্ম নিল।। 

ছুঃখ দূর করিতে, হরিতে ভব ক্লেশ, , 

জগৎ জননী, গর্ভে করিল! প্রবেশ । 

মেনকার গর্তের হইল অনুমান, 

'পটের পোয়াতি তরু সদ! সাবধান'। . 

তিন মানে অকচি, শয়ন ভূষিতলে, 



গলগ|তক্তিভরলিদী। ৯৩ 

'কচি মাত্র পোড়ামাটী অধিক অদ্বলে। 
চারি মাসে সর্বদা গা ভাঙ্গে, তোলে হাই, 
উদর ডাগর ছর্দি বলাধান নাই। 

পাচ মানে শয়ন হইল বিপর্যায়, 

এই ধাসে পৃথক্ হইল হিমালয়। 
ছয় মাসে অঙ্গ ভুলে; ফল মূল খায়, 
রাণীর হাজার দ্দানী নিযুক্ত সেবায়। 

সাত মাসে সদা ঘর্খ্ম স্তনে ভরে ক্ষীর, 

বরণ পার, নীলবর্ণ যত শির 

আট মাসে চলনে বলনে শক্তি নাই, 

সখী বলে, প্রসব হুইলে প্রাণ পাই। 

পর্বতের নারীগণ যেখানে যে ছিল, 

নয় মাসে সাধ দিতে সকলে আইল । 

কেহ বলে, একি রূপ দেখি মেনকার ! 

কেই বলে সাটি সাটি বাছা! রে আমার ! 

সঙ্গিনী রঙ্গিণী যত বয়েস সমান; 

বলে, কচ! কাঞ্চনে কে দিল গো রলান 1” 

কেহ বলে, গেনকার কপাল ফিরিল; 



৯৪ গঙ্সাভকিভরজিন' | 

ফলিবে এ কৌক আর কার যনে ছিল? 
বৃদ্ধ যারা রাণীকে করিয়া আঁশীর্ধ্বাদ, 
মনের মানসে দেয়, কাচা পাকা নাধ । 

রাণী পরে নুতন বসন অলঙ্কার, 
উপরোধে খাঁয় নাধ, দি:ন দশবার । 

কাচাসর সরভাজ। সদ্য ননী ছানা, 

জলপানে হানা চিনি মিছরির পানা। 

আটভাজা কটু তৈল মাখিয়া লবণ, 
নারিকেল খণ্ড দিয়! করার ডেোজন। 

কেছ বলে, মরি বাছা ফলাঁহারে ভক্ত, 

সথী বলে জানি ভাল দে দফায় শক্ত । 

জিলাপি নিখুতি খাঁজ] গজা৷ মতিচুর, 
পানিভয়া ছেনাবড়! কব কি প্রচুর । 
খায় যত মেনকা না যুচে খাই খাই, 

হাজার লোকের তক্ষ্য, পাঁতে দিলে নাই। 

আড়ে বমি সখী বলে কি হইল রাণী, 

»পরষ্পর ঠারেঠোরে করে কাণাকাণী । 

সাধ্য কার ধেনকার ক্ষুধা শান্ত করে? 



গঙ্গণতক্িতর জিপধ | 

সাংস্কুঘা রূপিণীঃ যার উদর ভিভরে ! 
কৌতুক করিতে মার এই এক মায়া 

পুনর্ববার পুর্বমত হয় গিরিজায়া। 

দশমাস দশদিন হইল পুরিত, 

রাজা রাণী দুইজনে মহা আনন্দিত । 

পৃথিবীতে দেবগণ করিল গমন; 

পাঙ্গার জনম হুবে জানিয়া কারণ। 

ছিজ দুর্গাপ্রনাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। 

রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী । 

বনস্ত রাগ । তাল মধ্যমান। 

ধুয়া | বসন্ত চলিল পরমানন্দে মীন 

কুন্গম গান্ধেতে ভারি বহিছে মন্দ পরন| 

হুইবে গঙ্গার জন্ম বসন্ত জানিয়া, 

মুত্তিমস্ত হয়ে বৈসে সমর বুঝিয়া । 
ভাষে আমি এ সমর আর কি পাহই্ৰ? 

পেয়েছি জনম ধন্য সফল করিব। 

এত ভাবি খেষে বৈনে নিজমুর্তি ধরি, 



১১ ণঙ্জাডভজিতর জিত 

ছত্রিশ রাহিণ, ছয়.রাগ সঙ্গে করি। 
মলয় পর্বাভ কৈতে আইল! পবন, 

শীতল সুগন্ধ সু বহে সমীরণ। 
মধুকর মধুকরী যনে মাতিয়া 

মধু খায় ফুন্ত ফুলে বেড়ায় নাচিয়া । 
মযুর ময়ূরী নাচে দেখি কাদস্থিনী, 
গীন করে কুছুরবে পিকসীমাস্তিনী। 

ড/হুক ডাছুকী সঙ্গে জলেতে খেলায় 

খঞ্জন খগ্জনী পথে নাচিয়া বেড়ায় । 

মরাল মরালবধূ খেলে নরোবরে, 

কোক কোকজায়া (১) জলে কৌতুকে বিহবরে 

পৃথিবী পর্বতে ঘত পুষ্পবন ছিল, 
বসন্তের আগমনে প্রকুন্ত হইল। 

পুঙ্পগন্ধ নিয়? বাু করয়ে ভ্রমণ; 
বিরহী জনার মন করে উচাটন। 

সুখী যারা, সুখে তার? কিসের ভাবনা ? 

, বিরহ্থী জনার যেন যমের যাতন! | 

(১) চক্জবাবী। 



গঙ্গা ভিতরন্গিপী। | ৯৭ 

শীরসআছিল তক; সরস হুইল, 
ভগ্গবতী-আগমনে সুফল ফলিল। 

সকল রসেতে পুর্ণ জল জুষধুর, 
দয়া করি চুধ্ধ, গ্লাভী দিতেছে প্রচুর । 

গঙ্গার 'জনম মনে ধন্য করি গণি, 

নানারত্বে পরিপূর্ণ হইল অবনী । 
ধন বিনা প্রজাগণ দুঃখিত আছিল, 

গঙ্গাআগমনে ধন প্রচুর পাইল ॥ 

ছুঃখ নাই পকলে ভাঁবয়ে মনে মনে, 

অকস্মাৎ এভ সুখ কিসের কারণে? 

কেছ বলে শুন ভাই করি নিবেদন, 

' মায়ের কৰুণ। বিনা হয় কি এমন ? 

কেহ বলে মনেডে ভাবিয়া! দেখ ভাই, 

আচানক মনেতে পরম সুখ পাই। 

এইরূপে অপার আনন্দে সব সুখী 
পরে শুন যে রূপে জন্সিলা চত্্রমুখী। 

দ্বিজ দুর্গ)প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী, 
রচিল পুস্তক গঞঙ্গাভক্কিতরঙ্গিণী । 

শী 



৯৮ গঙ্জাতভিতরজিণ | 

স্কার জন্ম কখন| 
রাণিণী ভৈরবী, তাল আড়া। 

যা | কে ও আনন্দময়ী মন্দিরে, 

80 পপর জারজ 
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রূপে আলো করে। 

অযোনি-সম্তভবা ধিনি জন্ম হবে তার, 

গ্রহ্গণ শুভগ্ষণ করিয়া বিচার । 

মেষে রবি দশ অংশ করিছে সম্ভোগ, 

সুধাংশুতনর (১) সঙ্গে বুধাদিত্যযোগ, 

নিশাকর বৃষেতে, কর্কটে বৃহল্পুতি, 

ভাঙ্গব (২) বসিল মীনে দীপ্ত ভাবে অতি, 

কন্যায় বসিয়া শনি অতি মনোরঙ্গে, 

ধন্গুতে মঙ্গল আছে, রাঁছ তার সঙ্গে, 

মিুনে বদিল কেতু তৈতিল করণ ». 

অক্ষয় সেঁভাগ্যষোগ অতি শুভক্ষণ। 
রোহ্িণী নক্ষব্রফল কছিব কি তার? 
সিতপক্ষ বৈশাখী | তৃতীয়া গুকবার। 

উপ চাচা ০ ইউ অহা উস পপ 

বুধ | ২ শুক্র। 



গ্জাতজিডরদ্ষিণী | ৃ ্ 

দি যখন সুর্য্য উদিত গগণে , 

ভূমিষ্ঠ হইল! গঙ্গা সেই শুভক্ষণে । 
কর্কট লগ্নেতে জন্ম, শুন তার ফল+-- 

জগত জননী কিন্তু হইবেন জল । 

জন্ম মীত্র রূপে দশদিক আলো হয় 

যেন কোটি কোটি ভান্ধু ভূমিতে উদয্ব । 
তেজ দেখি ভানুর ঘুচিল অভিমান, 

চরণ-কমলে রবি করিল পয়ান। 

১শল-নীমন্তিনী যত হুলাহুলি করে, 

শব ঘণ্টা] বাজাইয়া নাঁচে প্রেমতরে। 

কিন্নর কিন্নরী যত নানাযান্ত্র নিয় 

তাল মানে করে খান মগ্ন হইয়!। 

অপ্নরা করিছে মৃত্য নাহি তাল ভঙ্গ, 

অঙ্গ ভঙ্গ তরঙ্গ নে কত কবরক্। 
নাড়ী্ছেদ জাতকর্খব যেমন বিছ্তি, 
করে কুলাচার সবে আছে যেই রীভ। 

পরম আনুন্দে সবে ডাকিছে রাজারে, 

গনিয়৷ আইল রাজা? কন্যা! দেখবারে। 

5০১ 



২৪9 গঙ্গাতজিতর্জিপা | 

সুভিকা গৃছের দ্বারে ধীরে ধীরে যায়, 

বহু পুণ্যকলে কন্যা দেখিবারে পায় । 

দেখিয়া অচল রাজা! অচল হুইল, 

চিত্রের পতলী মত চাহিয়া রহিল। 

নগেজ্দের নয়নে গিমেষ মাত্র নাই, 

বলে মা গো দয়া কর এই ভিক্ষা চাই। 

রাজী বলে প্রসন্ন কপাল মেনকার, 

তাহার জনম ধন্যঃ ধন্য লে আমার । 

তার পর নকলেতে শুনহ বিধান, 

হিমালয় কন্যার কল্যাণে করে দান, 

দ্বিজ ছুর্গাগ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী 
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী। 

রাখিণী সিন্ধু, তাল ঠেকা। 

য় | কে ও আনন্দময় মন্দিরে | রূপে দিকৃ 
স্আলে। করেঃ চিত্-চকোর নাচে চরণু ছেরিয়। রে । 

নয়নে নিমেষ ভেজিয়াছে রে। 



গজাডক্ষিতরনগিপী | 

সভ1 করি, শিরিরাজ লইয়া! নিজ সমাজ, 

সুসংবাদ দিল সবাকারে ? 

শনি মহা! মহোৎসৰ, আইল পর্বত মব, 

নানা ভেট দিলেন বাজারে । 
আইল পর্বভ-ূড়া। রাজার শ্বশুর বুড়া, 

তুমেক স্বর্ণের অধিপতি ; 

সুরভি সামস্ত যাঁর, আইল সুছাদ্ ভার 

যাম্যদেশ যাহার বদতি । 

সিন্ধু বিদ্ধ্য গোবর্ধন, তরণী গন্ধম[দন। 
যার রূপে আলো করে দেশঃ 

কার চক্ষু ঘোর লাল, কাঁর দীর্ঘ জট! জাল, 
চীমর সমান কার কেশ । |] 

নীলাচল উর্দাবান্থ, বরণ জিনিয়া! রাহ, 

খধ্যযুক পর্বত আইল; 
পাঁরিজাত ভাম্্রপতি, চন্দ্রনাথ শীপ্বেগতি, 

হ্িমালয়ে আনি দেখ। দিল । 

ত্রিপুর ত্রিকুট রঙ্গে, চিত্রকূট করি সঙ্গে, 
মাল্যবাৰ্ মৈনাক আইল ; 



লা 

১০২ গঙ্গাভভিতরলিশী | 

হিছুলাধিপতি সুখে, ছর্গা দুর্গা বলি মুখে, 

প্রেমাপন্দে আনিয়া বসিল। 

ঘর্তমশিরি হরযিত, উদয়াস্ত উপনীত, 

জয়ন্ত মন্দীর মণিধাঁধ) 

করিলেন অধিষ্ঠান, যাঁর গর্ভে ভগবান্, 
শিলারেপে হম শালগ্রাম। 

ত্রিবর্ত শিরির গু, নান! নাষে কপ্পতবক, 

তিনি কিন্তু এক অবতার (১)) 
ভার দেশে চীনাচার। দেশাচারে নিন্দাকার। 

ঈর্বরীর কাছে কি আচার? 

পরম কৈবল্য ধাম, কৈলাস ধাহার নাম, 

অধিষ্ঠান ছইল তাহার, 

রত্বুগিরি পাঁছে ছিল, অবশেষে উত্তরিল, 

যার জিন্বা রতন ভাার। , 

পর্বত আইল যত, যাঁর যে মর্যযাদা মত, 

হিমালয় করিল সন্মান, 
এ. সি 

১| কপ্পতর লন! নাম ধরিয়া কামনানপুণ করেন) ত্রবত্ 
এক জঅবতারেই সকল কামনা! পুর্ণ করেন ] 



এ. শি পিপি 

শঙ্গাতভিতরজিণী | ১৩৩ 

পরম্পূর নিবেদন; করিছে অহলগণ) 

'বলে তবে রর ধন দান। 

শ্রীহর্গপ্রনাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে, 
দয়া কর স্ুরশৈবলিনী, 

কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন ম| নুতন গান, 

নাম গঙ্গাভক্তিতরন্থিণী । 

রাগিণী পুরবী, তাল আড়! । 

ধুয়া কাঁলীফিরে চাও অথমের পানে, 

মা গে! আপনার নিজগুণে। 

হিমলর় কন্তার উৎসবে করে দাদ, 

দীন হীন দুঃখী দ্বিজ করিল পয়ান (১)। 

চলিল ত্রান্ধণ ষত সংখ্য। নাহি তার, 

সুর্য্যমম তেজ কারো, কারে! জটাভার। 

কার গলে অক্ষমালা ত্রিপুু.ক ভালে, 
কারো বা তুলনীক্ছী, তিলক কপালে। 

পণ্ডিতে পুণ্ডিতে কথা আছে পূর্বাপর, 

১1; আগমন। 



৬৩৪ গল্সাভভিহরন্িনী | 

পথে পথে প্রসঙ্গ হইল পরস্পর । 

কাব্যশীন্ত্র যেমন কুলের কুলবধুঃ 

যাছার প্রসঙ্গ পদে পদে ক্ষরে মধু । 

সেই কাব্য বিচার করিয়া কবি যায়, 

পথ-পর্য্যটন-ছুঃখ কিছু না জানায় । 
আগম নিগীম সার নাছি পারাপার, 

যাঁর উক্তি তিনি বিনা বুঝে শক্তি কার? 
কতক গুলি সাধক কিঞ্চিৎ বিজ্ঞ তার, 

চলিল শাস্তবীতন্্ব করিয়। বিচার । 

সাংখ্য পাঁতঞ্জল স্মৃতি মীমাৎস! পুরাণ, 
বেদের শাসন কথা পীযূষ সমান। 
এই কথা প্রসঙ্গে চলিল যত ধীর, 

সাধুসঙ্গ-প্রসঙ্গে নয়নে বছে নীর। 

কি কব গৌঁতম-স্ত্রে কত ছিল গুপ(১), 

অপূর্ব সে ন্যার়-শাস্তর সাক্ষাৎ আগুণ । 
পূর্ববপক্ষ করিয়া করেন কেহ ফাকি, 

সিদ্ধান্ত কোথায়? বাঁক্যুদ্ধ ডাকাডাকি । 
7১1 গোতম প্রণীত ন্যায় | ৭ 



খাক্সাভিজিতরঙ্গিণী | ১০২ 

রাজপথে খাটে মাঠে মণ্ডলী আফার, 
স্থানে স্থানে বলিলেন করিতে বিচার । 

হত্র ধুমঃ ভত্র বহি, আছে কেহ বলে, 

কেহ বলে, ব্যভিচার(১) আকাশ মণ্ডলে। 

ছিন্ত মূল যে ধুম, সে ধুম কিছু নয়, 

এই কথা নিয়! কোটি, হইল প্রলয় । 

মুখে ধুলা! উঠিল কারো খিল কাপড়, 
রাগে ভূত ভাগে কারো উকতে চাপড়। 
আমি বলি ওহে শুন, ছাস একি দাঁয়, 

মিছা হাসি; ভুহু দিয়! ঘর ভরা যায় । 

হুইল ন1 বলিয়] কেহ দেয় করতা'লী, 
কেবা কার কথ! শুনে শেষে গালাগালী। 

কলির নিশান শান্তর কত কব আর. 

কলিকালে পুজা বাছা হইবে ইহার । 

্রীর্সাপ্রসাদ বলে বেল! অবসান, 
অতঃপর গিরিপুরে করিল প্রয়াণ। 

শি উল পি 

১| নিয়মেরসঅনখ। | আকাশে ধুম জাছে অথচ বহ্ছি নাই 

নি্পমের এই অতিক্রম | 



১০৬ গঙ্গাভক্ি তয়দগিণী | 

কাঁণা যে চলিয়া যায়, অন্ধের হইল দায়, 

খেছে অন্ধ কাচ্দিতে লাগিল, 

খৌড়া হামাগুড়ি দিয়া, অস্ধের নিকটে গিয়া? 

যুক্তি ভারে কহিতে বসিল। 

ব.ল খোঁড়া শুন ভাই, আমার চরণ নাই; 

তুষ্ষি নেত্রে দেখিতে ন1 পাও, 

আমি চক্ষু হব তোর। তুমি পদ হবে মোর 

কান্ধে করি বদি নিয়া ধাও। 

আমিব অনেক ধন, হবে ছুঃখ বিমোচন, 

কৌতুক দেখিব পাব খাব, 

দুঃখ না থাকিবে আর, জয় রাণী মেনকার, 

ঘরে বসি একাল কাটাব। 

যুক্তি অন্ধ দিয়া পরে, খোঁড়ারে ক্ষন্ধেতে করে, 

খোঁড়া যায় পথ দেখাইয়া, 

অন্ধ খেদে কেঁদে বলে, ভালি নয়নের জলে, 

ডাকে কোথ! কোথা মা বলিয়া । 

বীচিয়। কি সুখ তার, চক্ষু নাহি থাকে যার, 

_. এই ছুঃখ আর কব কারে? 



সক কস্সহফপসি 

পাঙ্গাভজিতরঙ্গিণী | 

কেহ না করিলে মানা, নুধা বলি বিষপানা, 

ভোজন করিতে অন্ধ পারে । 

হীরা মতি মণি চুণিত চিনে লে জরি গুণী, 
, আমি ভাহা না জানি কেমন, 

ধরিতে যা পারি সাপ, কত কব মনস্তাপ, 

বিড়খ্বনা ভোমার এমন। 

অন্ধের কান্দেতে খোঁড়া; চলে শতশত জোড়া, 

ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া ডাকিছে, 

জগত জননী মার, দুর্গতি দেখিয়! তার, 

কপাসিদ্ধু উথলি উঠিছে। 

ভাবেন ভবানী মনে, আমি যে গিরি ভবনে(১), 

দুঃখী দীন এ হেতু আসিছে, 

ইথে যদি হই বাম। কে লবে আমার নাম? 

, মরি অন্ধ কি পীড়া পাইছে! 
এত ভাবি মা অভয়া, অন্ধেরে করিতে দয়া, 

শুন্য পথে করিল গমন, 

(১) জনিক়্াছি (উচ্া)] 

সস পপ পপ সা 
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পাচ বৎসরের কন্যা, রূপে গুণে এক বন্যা, 
মায়া করি দিলা দরশন । 

বমিলেন তকতলে, যেন খেলিবার ছলে, 

অকিঞ্চন অভি অন্যমন(১), 

পিতা! মাতা হারা যেন, তারিণীর ভাব ছেন, 

কখন বা করেন ভ্রমণ। 

দয়র আধার মায়া, কেজানিবে যায়া দয়া, 

কোন রূপ করেন ধারণ, 

দীনের বালিকা! হয়েঃ দীন ভাবে দাণ্ডাইয়ে, 

দীন জনে করেন তারণ। 

বসিয়া আছিল সতী, হেন কালে শীত্রগতি, 

অন্ধ খেড়া উপনীত তথা, 
বিশ্বের জননী যিনি, দুর্দশা দেখিয়া তিনি, 

কছিল! ককণা করি কথ!। 

অন্ধ বলে খোঁড়া ভাই, কি কথা শুনিতে পাই 

যুড়াইল জীরন আমার, 
শক 

চি 

(১) দীন! অন্যমনস্ক] | 
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অমিয় সমান বানী, বলে কোন্ ঠাকুরাণী, 
বল শুনি একি.নমাচার। 

খোঁড়া কি বলিবে বেশ, মোহিনী মায়ার শেষ, 

মহেশ বিশেষ বিজ্ঞ তার, 
তথাপি কিঞ্চিৎ বলে, শীঙ্গার চরণ তলে; 

দ্বিজ কহে শুন সমাঁচাঁর। 

রাখিণী ইমন, তাঁল ভিওট। 

ধুয়া | জান গঙ্গ। কত মায়া অন্বেরে করিতে দয়া, 

হয়েছ ম দীনের তনয়! | 

বয়মে নবীনা ইনি, নীলকাস্ত মণি জিনি, 

চল ঢল চরণ প্রকাশে, 

কিবা সে তেজের ছটা, ভেদ করে ব্রদ্ষ কটা, 
* অন্ধকার নাশে অনায়াসে । 

রূপ অতি চমৎকার॥। এক মুখে বলা ভার, 

দেই পারে ধার পঞ্চমুখঃ 

মায়া করি' কী কর, মুখ দেখি দয়াহয়, 

এত ছুঃখে তরু জন্মে সুখ । 

১০৯ 
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দেখি নাই জন্মে ছেন, চরণ ছুখাঁনি যেন, 

ডগরমগ জবাফুল জিনি, 

চলিভেও ছুঃখ পান, কোন্ পাধাণীর প্রাণ, 
ফেলিয়া গিয়াছে একাকিনী । 

অন্ধের গলদ বর, শ্রযে ঘর চর মর, 
ভেদ করে মৃতবৎ ছিল, 

করা শুনি নুষধুর, শ্রেম-ছুঃখ যায় দুর; 
ওই রূপ ভাবিতে লাগিল। 

বলে খোঁড়া তুমি ধন্য, আছিল সঞ্চিত পুণ্য, 

সেই ফলে এ রূপ দেখিলা, 

জন্ম অন্ধ আমি ভাই, ছুঃখের অবধি নাই, 

এত বলি কান্দিতে লাশিল। 

অন্ধ পরে কহে মারে, কে তুমি কহ আমারে, 

কোথা যাবে কহ বিবরণ? 

রঙ্গিণী কহেন রঙ্গে, পিতা মাতা নাছি সঙ্গে, 
ভাবি মনে করিব কেমন। 

ভোমর] যাইবে যথা, মোর পিতা মাতা তথা, 

খিয়াছেন আমারে ফেলিয়া, 
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চলিয়া ষাইতে নারি, তবে তষাইতে পারি, 
যদি লহ কোলেতে করিয়1। 

বলে মা বলিলা মোজা, বোঝার উপরে বোঝা, 

এভ্ শক্তি নাহি, নিয়? হাঁটি, 

বালিক[বলেন, লয় বোঝাৰক যে জন হয়, 
বোঝ]র উপরে শাক আটি। 

ওহে অন্ধ বলি মুল, হুন্ষম আমি নহি স্থুল, 
ভাঁব যদি মনে আমি ভারী, 

কোলে নির৷ কাঁজ নাই, তবে আমি চলে যাই; 

তব দুঃখ দেখতে না পারি। 

পরমা পরম-তত্ব,র অন্ধ কি জানিবে বর্ম 
মায়! মোছে মোহিত হইল, 

হইলেন অন্তর্ধান॥ অন্ধ পায় চক্ষু দান, 
প্রেমানন্দে নাচিতে লাখিল। 

খোঁড়া বলে দেখ আর, চরণ ছল আমার, 

দয়া বুঝি অভয়া করিলা, 

জয় জয় জয় রব, করির1 ভিক্ষুক সব, 

হরি হরি বলিয়। চলিল।। 

১৯৯ 
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জদুর্াপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-ভলে, 

দয়া কর স্ুর-শৈবলিনি, 
কণ্ঠে করি অবিষ্ঠান,য শুন মাহুতন গান, 

নাম গঙ্গাভক্কিভরঙ্গিণী । 

রাশিণী গৌরী, তাল জৎ। 
ধুয়া | শ্িরিপুরে আনন্দ অপাঁর, কি তুলন। দিব তাঁর 

মিলন অবল। লয়ে, যেন সুখের বাজার | 

উপনীত রাজপুরে যে যেখানে ছিল, 
ছ্িম'লয় বিতরণে প্রবৃত্ত হুইল । 

প্রথমতঃ ক্ুধার্তকে করান ভোজন, 

কিসের অভাব বাঁছ', যে চাছে যেমন । 

দান করে দশ লক্ষ ধেনু ছুগ্ধীবতী, 

করিবর অশ্ব কার গণিতে শকতি ? 

রতন পর্ন্ঘতে ডাকি বলে হিমালয়, 
কি কাজ রতন রাখি এমন সময় ? 

ব্রাহ্মণ দরিদ্র ছুঃখী বাঞ1 করে যৃত; 

যে চাহিবে এক রত্ব দিবে তারে শত । 
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এককালে জুমকতে সোনার বরাত, 

শুনিয়া সকলে নাচে উর্ধ করি হাত। 

কেছ বলে, কহু ভাই বরাত কেমন, 

কত স্োণা পাবঃ কিছু জান নিরূপণ? 

অনেক কছিছে তারে, শুন নিরূপণ, 

বহিয়৷ লইয়। যেতে পারে যে যেমন । 

দরিদ্রের দীর্ঘ আশা নিরূপণ দায়, 

শুনিয! ভাঁবিছে মনে কি করি উপায়। 
আমিয়াছে ঘরে ঘরে দশ বিশ জন, 

জনে জনে পাবে, তবে পাবে বনু ধন। 

অ.নিয়াছি একা আমি ছেলেটি ফেলিয়া, 

সঙ্গেতে আইলে ভাগ লইত বুঝা । 

এত বলি প্রোধ করি পড়সিরে বলে» 

বারণ করিল সঙ্গে জানিতে সকলে । 

কখন কি ক্ষতি আমি করিলাম কার ? 

সর্বন”শ সকলেতে করিল আমার । 

কেছ বলে তোমারে কে করিল নিষেধ, 

মিছা! কথা কাহয়। করিস্ ভেদাভেদ । 
১৮ 
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এই মত কটু কষায়ন অকৌশল, 
পরস্পর দফণ দফা'চলিল কোন্দল । 

হুড়াহুড়ি ঘুসাসুনী করে জড়াজড়ি, 
মহারোল গণ্ডগোল শেষে মারামারি। 

কেছ বলে বিপ্রের হিংসক এই বেটা, 

কেহ বলে ও বেটারে জানি বড় ঠেটা। 

কেহ বলে জানরে জানিরে তোর কুল; 

সে বলে, উহার আমি জানি আদ্য মূল । 
মাখামাখি হাঁকাহাকি মহাকলরব, 

শি যাঁরা বলে ভাই একি অসস্ভব ! 

আনসিয়াছি ভিক্ষাঞ্চেতু যে হইবে, হবে, 

শুনিলে এ কথ। ভাই রাজা কি বলিবে? 

এই রূপে ধীর যার1 করেন বারণ, 

বিষয় বিরোধে মত্ত কে শুনে বচন ? 

অবশেষ সকলেতে বিবাদ করিয়া, | 

দোহাই রাজার দিয়! উত্তরিল শিয়া । 

হিমালয় চমকিয়া করে নিবেদন5, 

কেন কেন কি কারণ কহ বিবরণ। 
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দ্িজ দুর্গীপ্রাদ ভাবিয়! মন্দীকিনী, 

রচিল পুস্তক গঙ্কাভক্তিতরক্সিণী । 

হউন 

রাগিণী' মোহিনী, তাল বাঁপতাল। 

ধুয়। | মন তারিণী চরণে মজ ছাঁড় মিছে মায়া 
আর কি পাইবে হুর্লভ মানবকায়। | 

দ্বিজগণ পুর্বকথ্থা সকলি কছিলা? 
শনি রাজা সভাসদ হাসিতে লাখিল! । 

রাজা বলে বিপ্রগণে, শুন মহাশয়, 

আপন আপনি দ্বন্্ উপযুক্ত নয়। 

বিবেচনা বিচারে প্রভুর বিজ্ঞতম, 

ব্রান্মণ-বিষয়ে হুম্বন কর? অনিয়ম । 

কি জনি করিলে হুম্মম ঘাটি হবে কার? 
মাপ কর, বত ঘাটি সকলই আমার। 

কপ্পতৰক সমান এ দিনে হিমালয়, 

পরম আনন্দে রাজা ছিজগণে কর । 

বছিয়। লইতে ধন পার যত বার, 
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লয়ে যাঁও বারণ কে করিবে তাহার? 

এক কালে সকলেতে বলে জয় জয়, 

হিমালয় সমান দাতাতে দুষ্ট নয়। 
উর্দধ হন্তে আশীর্বাদ করিছে রাজারে, 

বলে ছুর্ণা রক্ষা! কর রাজার কন্যারে । 

ত্রান্ধণের মর্ধযাদা রাখিবে ভগবতী, 

দীর্ঘ জীবী কুমারীরে করিবে মা সতী । 

বলে আদ) মহামার] কি কব তোমারে, 

আপদ সম্পদে রক্ষা করবে রাজারে। 

মায়ের অপার মারা কে বুঝিতে পারে, 

বিভু বিষুঃ বেদণর্ত চিনে না যাহারে। 

দ্বিজগণ আনন্দেতে করে আশীর্বাদ, 

মহামায়া মনে জন্মে পরম আহ্লাদ । 

ধন লয়ে নকলেতে করিল গযন, 

নিত্য মহোৎসব সুখে করেন রাজন । 
ছয় দিনে উৎসব করিল হিমালয়, 

জীদুর্গাপ্রপাদ কিছু সংক্ষেপেতে কয়। 
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বঠ্ঠীপূজা ষন্ট দিনে, কে বুঝিবে বিজ্ঞ বিনে, 
বার পূজা ভার আগমন, 

দেখিব চরণ মার, কিবা শুভ দিন আমার, 

ধ্যানে বিধি ভাবেন তখন । 

হেষথালে পরিপণটী, রাখিল মুবিক মাটি, 
চণ্ডী খড়গ্গী রজত কাঞ্চন, 

ধান্য দুরধ্বা রাখে পরে, বান্ধিল ছাগল ঘরে, 

রাখে পশু হেতু জাগরণ। 

ব্রান্ধণের পদধুলি, আনি যত্বে কত গুলি, 

রাখিলেক বিবিধ বিধানে, 

যোগের অগম্যা যিনি, মণিদ্বীপ-নিবানিনী, 

রাখে ধুলি তাহার কল্যাণে । 

ত্রাঙ্ধণের যে যর্যযাদা,য জানেন মাতা সার!) 

 র্রেন্বরূপা সাক্ষাৎ আপনি, 

মুল ভক্তি শিব-উক্তি, প্রত্যয় তাহার যুক্তি, 
ব্যবহারে জানিয়া! এমনি । 

আগমন বিধাতার, হইবে জানিয়। সার, 

রাখে শেষে ছুয়াতি কলম, 
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ভাবে বিধি গদ গাদা) দেখিব বলে কি পদ, 

হবে যয সফল জনম। 

পরে শুলপাণি-তন্তত জানিয়। পড়েন মন্ত্র 

পুরোছিত পুজা আরক্তিলাঃ, 
বৃহস্পতি পুরোহিত, করে পুজা! যে বিছিত, 

নিয়মিত সকলি করিল]। 

গণেশাদি পঞ্চজন, পৃূজে নবগ্রছগণ। 

ইন্দ্র আদি দশ দিকপাল, 

বোড়শ যাতৃকা পূজে, পুঁজে য্ঠি-পদানুজে, 
মেনকার প্রসন্ন কপাল। 

বসিয়া হুতিকাঘরে, দ্বারে মুনি পুজা করে, 

মেনকার কোলে মাত। বসি, 

ম্বেছে মিশাইয় হাসি, যেন ক্ষরে সুধারাশি 

রূপ যেন নিক্ষলঙ্ক শশী। , 

পুজা করে অুরাচার্য্য, ভাবে মনে কি আশ্চর্যা, 

পর্বতের খরে ছেন কন্যা, 

রূপে দেশ দীপ্ত করে, পূর্ণক্রদ্ম ভেজ ধরে, 
যেনকারে করিলা কি ধন্য! । 



গ্াভক্রিভরজিণী |. 

করে মুনি আচমনত থ্যানে দেখে ভিভুবন, 

: শুন্য দেখে কৈলাস ভবন; 
মনে মনে স্তব করে, দেখি মেনকার ঘরে, 

ভক্তি ভাবে পায় দরশন। 

বলে কিবী দয়া মার, এত পুণ্য মেনকার। 

বিশ্বযাতা গর্ভে জন্ম নিলা, 
ঝরে মেত্রে ভক্তিনীর, বলে ধন্য এ শরীর, 

তপস্যার ফল প্রকাশিলা । 

দুষ্কৃতি আছিল যত, সকলি হইল হত, 
তিন কুল উদ্ধার হইল, 

পূজা করে মুনিবর, গেল পরেম্থানাস্তর 

ভুতিক! ঘরেতে যাঁর ছিল, 

রাণী কহে অকলেরে, জাগিয় রছিবে ঘরে, 

নিদ্রোরূপা হাসিল! ভখন; 

প্রবেশিল দর্বকায়। আর কে জাঁশিবে তায়, 
নিদ্রাথোরে সবে অচেতন । 

দ্বিজ দুর্ণাপ্রসাদ বলে; গর্গার চরণতলে, 

দয়া কর সুরশৈবলিনী, 

২১৯ 
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কে করি আবষ্ঠান।. শুনা নুতন গ্লান, 
নায গঙ্গাতক্তিতরন্থিণী। 

রাঁগিণী ভৈরবী, তাল একতা লা । 
ধুয়া | নমামি হিমখিরি কন্যা তব পদার্ুজে। 

বিধি বিকট আদি দেব যার পদ পুজে ॥ 

বিধি ভাঁবে ধন্য জন্ম পণ্যের উদর, 

দেখিব চরণ মার যদি দয়া হয়। 

এতবল হ্মালয়ে করিল। গমন, 

ছুর্ণ' বলি ব'ড়াইলা দক্ষিণ চরণ ॥ 

হিম!লয় আলয়ে হুইল উপনীত, 

রাঁণী পুরে দেখে বিধি সকলে নিদ্রিত । 

সুতিকা ঘরের দ্বারে চাঁছে উকি দিয়া, 

দেখে রাণী ঘুযাইছে কন্যা কোলে নিয়া । 
বলে বিথি বরদা মা কে চিনে তোমারে ? 

তব পায় গুণাঁম, প্রণাম মেনকারে। 

দণ্ড করি আকার পড়িল ভূমিতলে, 
বন্দন] করিয়া! বিধি বলে পদতলে । 
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বিশ্ব বাতা প্রসব (১) ব্রহ্মাগ-ভাণ্োদরি, 
তোমারে প্রঘবে মাতা মেনকা! সুন্দরী | 

কিবা পুণ্যবতী রাণী কিবা ভাগ্যবতী, 
কন্যা হয়ে জন্মিলা আপনি ভগবতী। 

আদ্য' অন্ত তোমার মা জানে কোন্ জন? 
কোটি কোটি ব্রদ্মাও্ড মা করেছ স্বজন । 

তোমার চরণ-গুণ কছিতে কি পারি ? 

তব নামে যেন মা গে। হই অধ্বিকারী। 

প্রসবিনী আঁপনি মা! জান সে যেমনঃ - 

জ্টর-যন্ত্রণা মাতা জানিলে এখন 1(২) 

যাতায়াত বারেবারে সবে কত আর? 

জানিলা জননি দাসে কর গো নিস্তার । 

বিধি বটি বিজ্ঞ নই, বালক তোষার। 

লিখিয়। পড়িয়া মরি, আছে এই ভার। 

পল শপ "পাট দস স্পা পপ ৭ সস জা 

১| ছে মাতঃ তুষি বিশ্ব প্রসব কর। 

২। স্বয়ং প্রনবিনী, প্রসব বেদন। জান, কিন্তু এক্ষণে 
গর্ভবাস যাঁতন1ও জানিলে। 
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অবকাঁশ নাহি কিছু, মাছিনাতে শুন্য, 
কে জন্মিল কোথায় কি লিখি পাপ পুণ্য । 

পরের ললাটে আযি লিখি ভোগাভোগ, 

নাহি জানি আপন ললাটে কর্্ব-যোগ । 

কপালিনি কপাল রূপিনী ভূমি সার, 
আমি কি লিখিব মা গো কপালে ভোমার ? 

ব্রন্মাও-সযাঁন যদি মস্যাধর হয় 

কারণ-সলিল যদি হয় কাঁলিময় 

আকাশের তুল্য পত্রে, যিনি চিরজীব, 

আশারূপ লেখনীতে লেখে সদাশিব ? 

তথাপি মহিমা তব লেখ? নাছি বাঁয় 

আমি কি লিখিব মাথো ন! দেখি উপায় । 

কোঁন্ বর্ণ লিখিব মা ললাটে তোমার ? 

বর্ণময়ী তুমি গো! আপনি বর্ণাকার । 

কোটি কোটি প্রণাম মা চরণে তোমার, 

আসিয়া জীবেরে মা করিতে নিস্তার । 

এত বলি প্রণাষ হুইয়। বিধি যাঁয়। 

পুরাণে প্রচার কথা বুঝ কিছু দীয়। 
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এই রূপে স্ুতিকা পুজার সমাপন, 

অতঃপর বলে দ্বিজ আর বিবরণ । 

রধৃখিনী ভৈরবী, তাল ঠেকা। 

ধুয়া | ম! তারিণী তাঁপিত তনয়ে কর পাঁর| 
এভব তরঙ্গে তরী চরণ তোমার । 

মাস মুগ মনুরি মটর ছোলা গম, 

চালু তিল আট ভাজা আছে যে নিয়ম । 
পর্বত উপরে ভাঁজী পর্বত আকার, 

আট দিনে আনন্দের সাগরে সাঁতার। 
ভাঁকিয়া বাঁলকগণে বলে হিমালয়, 

বাঁও যাও মফলেতে মেনকা আলয়। 

আজ্ঞা শুনি বালকের! চলিল তৃরিত, 

উপনীত রাণীপুরে মহা আননিদিত। 
নিয়া আট ভাজা সবে করিল তক্ষণ, 
পাহাড়ে ছেলের মুখে ঠেকে কতক্ষর্ণ? 

তাজা মুখে দিয়া তারা তিলেক চিবায়, 
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ঝড়ে উড়ে যায় ষেন ফাঁকায় ফাঁকায়। 

খায় গায় হানে ভাসে আনন্দে সকলে, 

মেনকার কন্যার কল্যাণ হউক বলে। 

বালক বালিক। ভারা আশীর্বাদ করে, 

হানেন আনন্দমরী সেই প্রোষভরে 1 

আট দ্রিনে উৎসব করিয়! হিমালয়, 
নয় দিনে ক্ষৌর, রাঁণী হরাষিত হয়। 
এক মাসে বীপুজা আছে যে বিধাঁন, 
খই দই ক্ষীরের পৃতলি বলিদান। 

অখও কলার কন্দি দেয় শত শত, 

পুষ্প গন্ধ ধুপ মাল্য দেয় বিধানতঃ। 

অপুর্ব নৈবেদ্য বস্ত্র ভূষণ আসন, 
দক্ষিণান্তে কর্ধ সাঙ্গ করিলা রাঁজন। 

বরদারে কৌলে করি বর রাণী ঢায়, , 

বল ষন্ঠী রক্ষা কর আমার বাছায়। 

কিবা এ অপূর্ব ভাব ভাবছ সকলে, 

বার স্থানে বর চাও, তিনি রাণী-কোলে। 

আইওগণে আহ্নাদেতে দেয় হুলুরব, 



গজাতকিভরজিণী ] ৫২৫ 

পাগন ভেদিল যেন অতি অসস্ভব। 

দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়! মন্দাকিনী, 
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী। 

আনন্দময়ীরে লয়ে ঘরে গিয়। রাণী 
বিনয় 'করিয়া সকলেরে কছে বাঁণী। 
নুরান্ুর পর্বতের নারীগণ যত, 

সকলের রূপ নাম আমি কব কত। 

ভগবতী ভবানী ভৈরবী ভদ্রো ভীমা) 
যহেশীনী মোহিনী রূপে নাছি লীষাঃ 
সুলোচন। স্বশীল৷ সুন্দরী শশীগ্বুখী, 

শকুস্তল! সরোজনয়নী লদা সুখী, 

কালী কাত্যায়মী কালরূপিণী কামিনী, 
ক্ষেযা ক্ষেমস্করী ক্ষীণা খগেশবাছিনী, 

গৌঁতমী গোমতী গেরী গ্ান্ধারী গোপিনী, 
ঘনরূপা৷ ঘোরতর। ঘোরনিনাদিনী। 
চণ্ডিকা চক্ররিণী ঠাপা চামুওা চঞ্চলা, 

জয়া জয়ঙ্করী, হাস্য যেমন চপল 

কিশোরী কুমারী রতি সতী পন্বাবতী, 
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কম্সিনী রমণী রাধা লক্ষমী সরন্বতী, 

মল্লিকা মাপভী যুখী কৌিকী কমলা, 
বিজয়৷ বিষল! বাণী কালিকা বগলা, 

দুর্গা ছুর্মহারিণী তারিণী কাঁদাস্বিনী, 
হরবধু হরিপ্রিয়া সতী তপম্মিনী। 

হাঁবভাব কটাক্ষ কহিব কত ঠাট, 
খিরিপুরে মিলিল চাদের যত হাট। 
দ্বিজ ছূর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী; 
রচিল পুস্তক গঙ্গাতক্তিতরক্দিণী।. 

প্রেমালমে অবশেবে রামাগণ ষত। 

রাণীপুরে বনি বেশ করে মনোমত | 

ঠাচর চিকুর-জাল চিকণে আচড়ি, 

বিনাইয়। বান্ধে খোঁপা দিয়! কেশদড়ি। 

খোপার দোণার ঝাপা বেণী কারো দোলে, 
কেহ বা পরিল। দিতি মতি তাঁর কোলে। 
কিবা শো! সিল্দুর চন্দনে অভিশয়ঃ 

মণিময় টীকা, যেন ভানুর উদয়। 
কারো কারে! ভূক যেন কানু জিনি, 



পাজাত জিত জিপী। 

কামের সর্বস্য কেড়ে নিয়াছে কাঘিনী। 

চক্ষু কারো বুঝি যেন খঞ্চীনিয়। পাখী, : 
ঘন করে নাসা ভিলফুল মধ্যে রাখি । 

কামিনীর আখির নিষেধ যদি নড়ে, 

পাকশ[ট পাখীর পলক যেন পড়ে। 
ঢেঁড়ি চাপা মাকুড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল, 
কেছ পরে হীরার কমল, নাছি তুল । 

নাঁপিকাতে নত কারো মুক্ত চুণি ভাল, 

লবঙ্গ বেসরে কারো মুখ করে আলো! । 

কিবা গজমুক্ত। কারে নাপসিকার কোলে, 

নোলে নে অপুর্ববভাব হাসির হিল্লোলে। 
কারো ওষ্ঠাধর যেন জিনি বিশ্বফল, 

কারো বা' অধর যেন কোৌকনদ দল। 

কুন্দ কলিকাঁর মত কারে! দস্তপাঁতি, 

দাড়িন্বের বীজ মুক্ত কারো দস্তভাতি। 

মার্জিত মঞ্রনে দত্ত, যধ্যে কালো রেখা 

মনে লয় মদনের পরিচয় লেখা । 

মুখ সুধাকরে কারে! মন্দ মন্দ হানি, 



১২৮ 

১ | বাসন করি | 

গঙ্গাভক্তিতরগিণট |. 

জুধার সাগরে ঢেউ ছেন যনে বানসি(5)। 

কে বলে শিবের শাপে কাম অঙ্গ নাই? 

আছে বুঝ তার সাক্ষী কাজে কাজে পাই। 

দ্বিজ ছুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া ধন্দাকিনী, 

রচিল পুস্তক গঙ্গীভক্তিতরঙ্গিণী । 

পরিল গলায় কেছ তেনরী সোণার, 

মুকুতাঁর মাল! কমাল? চন্দ্রহ্থার ৷ 

কাঁরে। গলে যণিখয় হার চমৎকার, 

তেজে যার তরাগে পলায় অন্ধকার । 

ধুকৃধুকি জড়াও পদক পরে সুখে, 

সোণার কঙ্কন কারো শাখার সমুখে। 
করিকর জিনি কারে ভূজ সুললিত, 

ভুজবন্ধ ভূষণেতে অপুর্ধ্ব ভুবিত। 

পতির সোহাগ-চিন্ধ আইয়ত্ব যাহাতে, 

পরণে বাস্ধান লোহা সকলের হাতে। 

পাঁতামল পাশুলি আনটবিছ! পার, 

গুজরি পঞ্চম কারো শৌভা কিব। তায়! 
সদ ০ শপ স্টপ সপ পা পল মা 



গঙ্গাভক্তি হরজিপী | ১২৯ 

আনন্দে বমিলা বত রসিকা কামিনী, 

সখের বাজান যেন করে বিফি কিনি । 

সে তাব তাবিলে হয় ভাবের উদয়, 
বিভা ভাবিংপ হয় ভাবের ব্যতায়। 

আতর গোলাপ হুয়া কন্তৃহী কুঙকুম, 
তৈল অতি সুবাঁসিত গ্রোলপ কুসুম । 

গন্ধমাল্য নারীগণে রাণী করে দান, 
রামাগণ সরস স্বরেভে করে গাঁন। 

সীমস্তিনী-সীমস্তে লিন্ছুর রাণী দেয়, 
বৃদ্ধ। বৃদ্ধা আইওর চরণধুলি লয় । 

দিয়া ধুলি যাথে, বলে, দিয়! বস্ত্র গলে, 

কন্যাটিকে আশীর্বাদ কর গো সকলে । 

রামাগণ শিহুরিয়| বলে মেনকারেঃ 

আনীর্বাদ করিতে গে! বল তুমি কারে ? 
তোমার কন্যাকে দেখ মনে ছেন লয়, 

জগদন্বা নিল! জন্ম বুঝি গে! নিশ্চয় । 

এই র্লপে আইওগণ কছে পরষ্পর, 

মেনকার উলিছে সন্তোষ নাগর। 
ধ 



তি  শজাতিক্রিতয়জিনী| 

হরিদ্রা গুবাঁক পণ ভূষণ বুম, 
বিদায় করিল! দিয়া যত নারীগণ। 
রীদুর্ণাপ্রনাদ ছবিজ ভাবি মন্দা কিনী, 

রচিল পুস্তক গঙ্গাতক্তিতরঙ্গিণী। 

মনের উল্লানে, শিরি সাঁত মাসে, 

করে ভোজন।য়োজন, 

কুটুত্ধ স্বজন। করে নিমন্ত্রণ, 
_সুরাসুর খষিগণ। 

যেখানে যে ছিল, সকলে আইল, 

সমাদর রাজা করেঃ 

কল্যাণে গন্গার। রতন ভাণ্ডার, 
বিলাইছে প্রেমভরে। 

হদে দি ক্ষীর, স্ুশীতল নীয়, 

_ সন্দেশ নানা প্রকার, 

খাইৰে কে কত, যার ইচ্ছা যত; 
অক্ষয় রাজভাগ্ড]র। 



খাজা তভিতরন্সিপই | 

ধন্য মেনকারে। কি'বলিব ভারে, 

ধন্য মে ভার বড়া, 

পাকে কি তেমন, হবে ছুই জন, 

আমি আর দেখি নাই । 

প্রর্থমতঃ পাক, ভাঁজে চে শাক, 

ঘণ্ট' করে তার নটা, 

পাকেতে ফোড়ন, হবে শত যোন, 
বুঝ পাকে কত ঘটা । 

রান্ধে নিমস্বোল। ভাঁজে ভাল ওল, 

উচ্ছা আু কাচাকলা, 
বেগুণেতে পুর ভাজিল প্রহর, 

কড়াইবড়ি করল! । 

লুনা নারিকেল, জাতি কাঠালের, 
. পটল পাহাড়ে মুলা, 

নবীন কর্কটি, সীম বরবটী, 
ভাজে বড়া কতগুলা । 

ছে দিয়া থোড়, ঝোলেতে ইচড, 

আর রান্ধে দাল পাচঃ 

৯৩৬ 



৯৩২ গজিজিউরদ্গিনী | 

বার্তাকুতে বড়ী, মীণ চণ্ডচডড়ী, 

ঈষৎ ঝাঁলের আচ। 

নানাজাতি মীন, নবীন প্রবীণ, 
করে শত ঝোল ঝাল। 

ভাঞ্জেকটু তেলে, ছেকে তুলে ফেলে, 

যেন জলে ফেলে জাল । 

মাংস বিধানতঃ) পাঁক নানা মভ, 

করিল প্রকার দশ, 
যশোদা কালিকা, মেনক। পাটিকা) 

পাকেতে নাহি অলব। 

তেতুল অন্বল, আযড়াদি ফল, 

করমচ। পাক কুল, 

রাষ্ধে মূলা দিয়া, গুড় মিশাইয়াঃ 

রসের নাহিক তুল। 

চালিত পাকাতে, গুড় দিলা ভাজে, 

জলপাই ভাজে দিল" 

রসালের ঝোলে, পরায় সম্তোলে, 

করি খোরায় ঢালিলা। 



গাজা কির রিশী | 

পরমান্ন পিঠা কলা-বড়া মিঠা, 

আস্ষযা চুষি ছুদ-পুলি, 
ঘূভে কতগুলি, ভাজে মুগ-পুলি, 

করিল! সকচাকলী । 

ক্ষীরখণ্ড দিয়া, গুড় মিশাইয়া, 
আদ্রস1 ভাজি তুলিলা, 

নারিকেল তালে, ষয়দা মিশালে, 

গুড়েতে বড়া করিলা। 

অন্নদা স্মরণ, করে যেই জন, 

তার পাকে নানা বস, 

সাক্ষাত আপনি, অন্বদা-জননী, 

পাকে কি হয় অপষশ, 

রাষ্ধে একাকিনী, যোগায় যোগানী, 

বলে রাণী পুরবাঁসী। 
শ্রষ না জানাননি, কন্যার কণায়, 

মেয়ে যে মায়ার ফাসি । 

জীযর্গাপ্রসাদে,। পরম আহ্লাদ, 

বলে গঙ্গা-পদতলে, 

১৩৩ 



৯০৪ শঙ্গাকিতরগি লী] 
॥ 

আমার এ কার, যদি কাকে খায়, 

ভাসে বেন তব জলে । 

শালার সঘৃত উপকরণ সহিত, 

পাথর চুয়ান জল কর্পুর-বাসিত। 

স্বর্ণথালা'শত লক্ষ, শত কোটি বটি) 
পরশিল1(১) পর্বভ-কুমারী(২) পরিপাটি ॥ 

পরস গুবাক পাণ খদির কর্গুর, 

জৈয়িত্রী লবঙ্গ ফুল এলাচ মধুর । 
জায়ফল খণ্ড খণ্ড চুন পাঁখরিয়া, 

রাখে রত্ববাটা পুরি খিলি সাজাইয়া । 
ধুপ ধুনা অগুক গুগ্গুল দ্বত দিয়া, 

লক্ষ দীপ কাঞ্চনের দিলেফ জব।লিয়া,। 

গন্ধ লয়ে মন্দা বছে মলক্-সমীর, 
বিশপখ্ে পন্গন্ধ যত পর্ধিনীর। 

১] পরশিলা, পরিবেশন করিল! | ২| মেনকা| 



গ্গীভভিতয়'জতী | ১৩৫ 

সোনার পীন্ডিতে শৈলরাজ-নীঘস্তিনী, 
রছিল কোলেছে লয়ে জগত জননী । 

রাণী যেন স্বর্ণগোছ, শাখা সখীগ্প, 
ফুল্পপঘ্ম হয় যত সখীর বদন। 

যদি বল একি কথ! গাছে পদ্ম হয়! 

পম নয় তবে কেন পদ্মশন্ধ কয়? 

এ গীছের মূল হিমালয়-পুণ্যবল, 
ফলেছে সে'ফলে গাছে যেন চন্দ্র কল। 

সথীর নয়ন যত যেন চকোরিণী, 

ফল দেখে নাচে পম (১)সুঙা-পিপালিনী । 

সবে বলে যুচিলঃ সুধার ছিল ক্ষুষা, 
পান করে গঙ্গার লাবণ্য-রপ সুধা । 

হিমালয় আসিয়া বসিল মনোরঙ্গে, 

হিতৃকারী পুরোহিত বৃহস্পতি সন্ধে । 

গঙ্গার চিবুক ধরি বলে হিমালয়, 

জন্বোর দক্ষিপান্ত তুমি খাইলে হয়। 
পিস নীট পপ 

শা 
অসশ পাশের ল পপ 

১ | স্ুুখপছ্ের উপ 1 



১৩৩ গঙ্জাভভিতরজিগী | 

দেব-গুক বলে রাজা তুমি ছও ধীর, 

কারে আগে দিয় অন্ন করি আমি স্থির । 

দ্বিজ দুর্গাপ্রসাঁদ ভাবিয়! মন্দাকিনী 
রচিল পুস্তক গঙ্কাভক্তিতরক্ষিণী । 

যোগে দেখে মুনি, শুন্য কৈলাস-ভবন ; 
ভাবে কি অপেক্ষা আর, ছৈল নিবেদন । 
অমরের অস্বা যা আপনি অন্নদাতা, 

যাছার প্রলাদে ধন্য বিধি বিষুও ধাতা। 

দেবের চুর্ল'ভ বটে প্রলাদ গঙ্গার, 
একে নিবেদিলে আজি হবে সবাকার ৷ 

মহামঞ্জে যহাভো'গ করে নিরেদন, 

সাহার তুিতে তু বলে দেবগ্ণণ 
মুনির আজ্াতে টটাদমুখে অন্্ দিলা, 

থুৎকারে ফেলিয়া গঙ্গা! প্রসাদ করিল! । 

নানাধন্ত্র শখ ঘণ্টা বাজে বীণ! বাঁশী, 
অন্নদারে চামর ছুলায় কত দালী। 



গজাভিওরছি-ী | ১৬৪ 

রাজা বলে বল গুক নাম কি রাখিবা, 

মুনি বলে স্মুখদা মোক্ষরা.লাম শিবা । 
পাপন্ছ্র। পন্ধিতপাবনী পরাৎপন্ধা। 

মহা যহা পানক নাশিলী জন্মহ্রা। 

শৈলগুত৷ সুরধুনী জুর-শৈবলিনী, 
পরমা ত্মা-স্বরূপিণী কুলকুণ্ডলিশী। 

বর্ণছারে, নাষ কে বলিতে পায়ে মার, 
সে পারে কছিতে কিছু পাঁচ মুখ ষার। 

গঙ্গা নাম রাখে রাজ! পণ্ডিত সুশীল, 

যমের ছুয়ারে একেবারে পড়ে খিল। 

কৌঁতুকে 'যেতুক সবে দেয় হীরা মণি, 
গ্রাম রাজ্য মুকুতা প্রবাল সোগ! চুণি। 

বেলা ছৈল ভোজনের বসিল। নকলে, 
শুন পরিপাটী তার, দ্বিজজ কবি বলে। 

দেবাস্থুর খষি যত, রাজা রাজপুত কত; 

পর্বত সমাজে বৈসে ভারী, 
উতৎনবের নিলা ভার, অত্বগুণে জন্ম যার, 

হৃতিকর্তা ছৈল! অধিকারী । 



১৩৮ গলাক্রিতরন্সি লী] 

হরি কয় হিযালয়। তোমারে জানিতে হয়, 

কুঙ্গীন কে বড এ অভায়, 
বিধাতা প্রঙ্কত কও» তুমি ক্কারো ভিন্ন নও, 

এই অন্ন আগে কেটা'পায় ? 
বিধি বলে লক্ষী মূল, কিবা জাতি কিবা কুল, 

সেই লক্খবী-ব্ভজেন ষাারে, 

আমার বিচার এই, গুধান কুলীন. সেই, 

অগ্গে অন্ন দিতে হয় তারে । 

দেবকুলে নিক্পণ, অগ্রে পান গজানন, 

দিকপালে দিলে সুরপতি। 

গ্রহ মধ্যে অগ্রে ভার,  দিননাথ নাম ধর, 

খষি মধ্যে পাঁন বৃছুল্পতি 

কি কব শিবের কুল, যেকুলের মাছি খুল, 

বাদী নাই মছইেশ যেখানে, ৰ 

অসুর মায়ায় পায়, আমি পাই মর্যাদায়, 
প্ররুভির শে লোকে মানে |. 

ত্রাঙ্গণ কুলনে পাঁয়। গ্োোষ্ঠীনতি ভারে দেয়, 

বৈশ্ঠের সমাজে পাঁয় ধীর, . 
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শুদ্রের সভায় লয়, , পরিচয়ে বন্ড হয়, 

ক্ষত্রি পায় বললবাস্ বীর 51. 

অসুর কুপিল হলে। ব্যঙ্গেতে বিধিরে বলে, 

শুন কিছু স্থুধাই তোমায়। 
অতনু ঈবশ বার, মর্যান্],কেমন তার? 

মন যে মজার তন্ু-জায়+-(১) 
প্রধান করিল যারে, বিয়া যার বলাৎকারে, 

কুলজ্ঞ কুলীম তৃমি বুড়া ৪: 

নীচ যদি বলে ভচ্চ, সুরুদ্ধি ক্ষয়ে তুচ্ছ, 

জান না! গুমান হয় গুড়া।, 

বড় মনে আছে সাধ, ঘুচাব স্থধার বাদ, 

উত্তর করিলে. তবে হয়, 

বুদ্ধি হুড বিধাতার, একে ডপাস্থিত:আর, 

অবাঁক্ হুইল হিমাঁলয়। 

শী লাউ কাপ শাকিব 

১ | অতুনুঃ--কাঁম | মায়াকে অন্থরের শ্রেষ্ঠ বলায় 

ভ্রোধান্ধ হইর| অস্কুর বলিলঃ মায়: কামাসক্ত হইয়া স্বীয় তন্নুজে 

অর্থাত পুভ্রব্বপী কন্দর্পে মনঃ সমর্পণ করিয়াছিলেন ] 



১৪৪ গ্জাভিতরজিনী | 

লাজে নত চারিমুখখ ভরহ্তেকাপেবুক, 
বিনয়ে করেন নিবেরন, 

সকলের ম্ভ রয়, একাদি ক্রেমেতে হয়, 

বিবাদে নাহিক প্রায়োজন । 

পরস্পর বলে ভাই, এ কথায় ক্ষতি নাই, 
অন্থুর আসিয়া! দিল পায়, 

দেবান্দুরে ছিল ছন্দ, দুরে খেল নিরানম্দ। 
পক্ষার প্রসাদে প্রীতি পায়। 

একে রূপনীর শেষ, করিয়া বিচিত্র বেশ, 

অন্ন দেয় মেনক সভায়, | 

সবে বলে গেল ক্ষুধা, মোহিনী কি বাটে সুধা, 
চেয়ে রৈল চকোরের প্রায় । 

ভ্রীদুর্গাগ্রমাদে বলে, গঙ্গার চরণ তলে, 
দয়া কর স্ুরশৈবলনি, 

কণ্ঠে করি অবিষ্ঠান, শুন মা নুতন গান, 

নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিগী । 

বিরত রড 
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গভাঘধ্যে কারে! কারো জচাআচি মনে, 

কান্দীব রান্ধনী আজি আমরা ভোজনে । 

কেহ বলে যাঁর বাড়ী একবার যাই, 

উদ্দেশে প্রণাম করে আর বলে নাই। 
কেছ ধলে একা! রাণী যোগাবে কেমনে ? 
আমি যদি মনে করি হারে শত জনে । 

কেছুবলে নাম ছে ভোজন চুড়ামণি, 

অ.মারে যে বলে তার রন্ধুগত' শনি। 

গুপ্ত নাম ব্যক্ত হবে বলে বিশ্বডুক, 

বিরিঞ্ি বলেম 'ভাল দেখাব কৌতুক । 
ছেন কালে অন্ন লয়ে রাণী উপনীত, 
দেখিয়া রূপের ছটা সকলে যোহিত। ' 
খাবে কি দেখিবে রূপ এই হৈল ফের, 

বহ্বারস্তে লঘু ক্রিয়া ছৈল গকলের। 
নিকপম রূপ হেরি সকলে বিহ্বল, 

শাক দিতে পাতে কেহ চাহিছে অধ্ল। 

চর্বয ডুধ্য লেহ্য পেয় নান! উপহার, 
ইচ্ছার অধিক রাণী দেয় শতবার। 



০৬ গঈণভ ভিতর জিপ | 
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দ্বিজ দুর্খাপ্রণাদ-ভাবিয়! মন্দাকিনী, : 
রচিল পুস্তক গঙ্গীভক্তিতরঙ্গিণী। 

বিশ্বভুক কৌতুক করেন মেনকারে, 
উদাসীন নছি এত লজ্জা! কি আমাঞ্জে? 
তবে আমি দোঁজ! নহি ঢু লোকে কয়, 
কাজে কাজে আলাপে হইবে পরিচয়। 

ডাকিয়া বলেন বিধি ছেথ] আইস আই, 
কথা কহ, আহারে ব্যবহারে লজ্জা নাই। 

তু কর জামাতা ঘটাঁব ল্মরহর, 
লাবধান বে কিছু ভোলানাথ বর । 

ঘটকালি আগে চাই ছেনে ফিরে-চাঁও, 
সঙ্কেতে হুরিলা তবে অন্ন দিয়া যাও । 

রাজকন্যা রাজরা ণী হানে বাকৃছলে, 
মনে মনে বলে কি পাবাণ পচে জলে? 

তড়িত যেমত হেন গতি যেনকার, 

পরশয়ে(১) ছর রস নানা উপহার । 
শপ পপ পা পপ ০০০০ আট 

১1 পরিবেশন করে | 
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দিয়াছে ঘ্বাঙ্ছার পাতে রাঁণী শতবার ১. 
কিরে গিয়াপদেখে পাতে কিছু নাছি তার। 

দিতে নিতে মাভায়াতে ঝরে শ্রম জল, 

গলিত অঞ্জন রেখ! কবরী. অঞ্চল। 

দেরতার কপটে পড়িয়া বীমস্তিনী, . 

পুনঃ পুনঃ 'ডাঁঢক কোথা লক্জানিবারিণি! 

ভয় পাই মনেতে কুটুম্ব পাছে হালে, 

পতি যিনি অভিমানী মরি নে তয়াসে। 

মায় গুণে বন্দি মা গো কেন দেহ ছুঃখ, 

জানিলাম এখন অবোধ লুটে্মুখ। 
অন্দার চিক্কিতা আমারে লোকে কয়), 
নামের অখ্যাঁতি রবে এই বড় ভয়। 

কন্যা! যিনি তারে রাণী ডাকে বাঁরেবার, 

কাতর দেখিয়া দয়া হল অন্নদার। 

ছেনকালে ক্ষুধায় অস্থির কান্দে মেয়ে, 
স্তনদুর্ধ দিতে রাণী দ্রুত গেল থেয়ে। 

স্তন দিয়া গঙ্গীরে সান্তৃন! রাণী করে, 

তৃণ্ড হও জগতমাতা বলিল! অন্তরে । 
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তুষ্টিরূপা পু তীর কৰ কত রস; 
পরিপূর্ণ প্রসাদে ভূবন চতুরদা্শ । 
সভার মধ্যেতে রাণী যায় পুনর্বার, 
বলে সবে সম্পুর্ণ ছয়েছে কেন আর ? 
শক্তি নই ক্সার কারো মাথা করে ছৈট, 
ভয় করে কুটি হেন পাছে ফাটে পেট ॥ 

তোজন হইল সাঙ্গ উঠিল সকলে, 
বাল্যলীল! শুন সবে দ্বিজ কবি বলে। 

কা অটিমে 

রাগিপী বিভাস। তাল খয়রা। 

ধুয়া? | লুখদায়িনী নাচ গে? একবার | 

নাঁচিব1 বলিয়া, দেখন। দাঁড়াইয়?, সব সঙ্গিনী ভোমার। 

প্রত্যবধি প্রভাতে উঠিয়া! রাজরাণী, 
মঙ্গল আরতি করে শুভদিন জানি । 

শ্ীর সর ছান। ননী ্ুবাময় ফল, 

বাল্যভোগ দিয়া করে জনম সকল। 

বলন ভূষণ দিয়া গঙ্গারে সাজায়, 

তুষণের ভূষ! যিনি কি কাজ ভূঘায়। 
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রাণী বলে, স্খদ! ম! নাচ একবার, 

নাচিয়া জনঘ ধন্য কর মাআমার। 

ওনি স্থর-বন্দিনী ভারিণী ততরক্ষিণ?, 

হরষে নাচেন হ-শির-চুড়ামণি। 

সঙ্গেরগ্দঙ্গিনী সঙ্গে) কেছ নাচে গায়। 

নানাহস্ত্র লয়ে তাল মানেতে বাজায় 

বেণু বীগা মৃদ্ক মন্দিরা করতাল, 
সপ্ত পঞ্চম্বরা জলতরঙ্গ রসাল । 

খরতুরী নরফি ঝাঝরী জগবম্প, 
সুধণুর আধার বাশী কার ছাতে ডক্ক্। 

রামশিক্গা রবাব বাঁজিছে জয়ঢকি, 

বাজে.রাগ-জাহাজ সুমধুর পিনাক। 

তন্থুরা ভবল ক্লানী বাজে ভিন ভন্ত্রী 
বেছালাদি নানা যন্ত্রে গান করে যন্ত্রী। 

সপ্তত্বর তিনগ্রাম একু মুঙ্ছন, 
রশ্বভাল আর পর্চ শত কোটি তাঁন। 

জিল গাদ নাদ সুর ভেদে করে গান, 

বেড়াল মাহিক, ভালে তালে রাখে মান। 
১০ 
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শুদ্ধমুদ্রা সকলের গদ্য-পদ্য-বাণী, 
দেখি নৃত্য, শুনি গাঁন, পুলকিত রাণী । 
আনন্দে জানন্দময়ী লাঁচিয়া নাচিয়া, 

কছেন মায়ের কাছে হাঁসিয়। হাসিয়!। 

কেমন নেচেছি মা গৌ! বল দেখি ভুমি, 

রাণী বলে ধন্য মা করিল! এই ভূমি । 
দ্বিজ হুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্বাকিনী, 

রচিল পুস্তক প্ঙ্গীভক্তিতরঙ্গিণী । 

রঃ ভৈরব 7 তাঃ তেওট। 

ধুয়া | রাণী ধন্য, কত পুণ্য, কিজানি করেছিল! 
জর্খভ জননী যিনি রাণী তারে প্রসবিলা। 
তুমি ত জীবন্যুক্ত, পাপী উদ্ধারিল, 

মোক্ষদারে না চিনিলা| 

মনে মনে পৃথিবী বলেন রাণী বটে, 
এত পুণ্য কার যে, ললাটে ছেন ঘটে ? 
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ভোমার পুণ্যের কথা কছিতে কে পারে? 
আমি বুঝি, তুমি ধন্যা করিলে আমারে। 

ভাবিয়াছিলাম পাপে বাৰ রসাতিল, 

সর্বদা আমার মন আছিল চঞ্চল । 

জন্মিনন তোমার গর্ডে গঙ্গ! যদবধি) 
পাদপঘ আশ্বীন আছিল তদবধি। 

কন্যাছলে রাণী তুমি নাচাইছ যারে, 
ভ্রিলোক-জননী-ইনিঃ কে চিনে ইছারে ? 

মনে পড়ে, নেচেছিল। শো িভ-দাগরে,(১) 

পরে এই দয় করি নৃত্য তব ঘরে। 

সেরূপ ভাঁবিতে ভয় বড় হয় মনে,(২) 

এরূপ দেখিয়া জল না ধরে নয়নে। 

শিবের সর্বস্ব ধন, গঙ্গার চরণ, 

স্মরণ মননে পাপ হয় বিমোচন । 

নেই পদ পরশেতে আমি আজি ধন্যা, 
কি কব তোমার পুণ্য? তিনি ভব কন্যা! 

সি পপি সা পপ” শা পরপর জা পা সপে সস সদ 

ূ (১) রক্তবীজযুদ্ধে রধির- সাগরে। 

(২) অন্গর-নংছাঁরিণী সেই মুর্তি | 



১৪৮' গঙ্গাতভিতর জগ! 

মনে যনে যত কথা কছেন অবনী, 

রাণী কি জানবে ভাছাঃ জানেন জননী । 
ইঙ্গিতেতে অবনীর পাপ বিমোচন, 

মেনকারে গঙ্গা কিছু কছেন তখন। 

দ্বিজ ছুর্শী প্রসাদ ভাবিয় মন্দাকিনী, 
রচিল পুস্তক গঙ্কাভক্তিতরঙ্গিণী। 

রাঃ বেলোয়াল ১-তাঃ মধ্যমান। 

ধুয়া | প্ুরধূমী | ক্ষুধা! ছৈল বলে মারে বলে 

স্থমধুর বাণী | 
শুন গো জননি, আমি নাচিব কি আর; 

স্ষধানলে দছে তনু; পদ হৈল ভার। 
নৃত্য দেখি রাণীর নয়নে ঝরে নীর, 
কদশ্ব-কুমুমাকার লোমাধ্ঃ শরীর । 

স্বেছেতে আনন্দ ধার! ঝরিয় ঝরিয়াঃ 

নীরম তকর মত আছে দাগ্ডাইয়া। 

বধির হয়েছে রাণী, মন রাঙ্কাপায়, 
পুলকিত অঙ্গ, কিছু দেখিতে না পায়। 



বাতির জিপী | ১৪১ 

হেন কালে আরবাঁর ডাকেন ভারিণী, 
শিহুরিয়। গঙ্গারে কোঁলেতে নিলা রাণী । 

শুন দেয় নানাদ্রব্য করায় ভৌজন, 

চামর ঢুলায় অঙ্গে সহচরীগর্ণ, 
নিভ্য*নিত্য এইরূপ পরম কৌতুক, 
গিরি শিরিজায়ার ভবনে মথাস্থুখ । 

. কিব! পুণ্যবতী রাণী কপাল কেমন, 
কন্যা সেই, সবার পদ ধরে ভিলোচন ! 

দেখিয়াছে ষেই জন, সেই ইহা জানে, 

পরাশর-সুভ ইছা লিখিল। পুরাণে । 

গঙ্গার পিরীতে সবে বল হরি হরি, 

ভবসিস্কু পার হইতে গঙ্ষানাম তরী । 
নিয়া নাম পাঁর হও, কেন কর ছেলা ? 

ভেবে দেখ, দিন গেল, অবসান বেলা । 

দবিজ ছুর্মাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী 
রচিল পুস্তক গঙ্গা তক্তিতরক্গিণী । 

উরে 



১৫০ গঙ্জাভভিগর জিপি | 
| 

রা? ললিত $-তাঁও ধামাঁর। 

ধুয়া | কত খেল! জান তাঁরিণী | কিব] পুগ্যবতী 

রানী প্রবেছ প্রসবকারিণী | 

প(চ বৎসরের কালে, কত খেলা খেললাশালে, 
খেলিছেন ভ্রিলোক-জননী, 

যে খেলা বখন হয়, কে করিবে পরাজয়? 

খেলামাত্রে হারিল। সঙ্গিনী । 

সঙ্গের সঙ্গিনী ভাবে, গঙ্গা-সঙ্গে কে খেলিবে £ 

যে খেলা খেলাই তাঁতে হারি, 

এক খেল আছে মনে, খেলিৰ গঙ্গার দনে, 

দেখিব হারাতে যদি পারি। 

এত বলি দখীগণঃ গঙ্গারে কছে তখন, 

খেলা এক হুতন হইবে, 

উলুকুটু নাঁষ ভার, বাকী আছে এইবার, 

জানা যাবে, কে জিনে যাইবে । 

জয়! নামে সধী আসি, গুলিবাটে হাসি হাসি, 
সমান করিল ছুই ভাগ, 



পান্জাতভিতরজিণী | 

& 

যৃত্তিকার ঘুটি নিয়া, এক জন রুড়ী ছৈয়া, 
বদিল করিয়। অনুরাগ । 

কেহ গিয়া বুড়ী কাছে, কগা কেহ শুনে পাছে, 

কুপে ফুপে কছে তাঁর কাণে, 
রুড়ী ফুটি লুকাইল, গঙ্গারে জয়। কহিল, 

ঘুটি আছে আন কোন্ খানে? 
বিজ্ঞতার বিজ্ঞ যিনি, চলিলেন তরঙ্গিণী, 

রুড়ী কি লুকাবে ফুটি আর, 
গতমাত্রে ঘুটি নিয়া, জয়ার হাতেতে দিয়া, 

আদি হৈলা, কন বারেবার। 

জয়া বলে হয় নাই, বাকী আছে শুন ভাই, 
দাঁড়াও চরণ যোড় করি, 

ঘুটি বদি হয় পার, পদার্থ দিয়া তোমার, 
তবে ছারি মানিব। সন্দরি। 

গঙ্গার সঙ্গিনী সবে, বলে ভাল ভাই হবে, 
এত বলি কছিছে গঙ্গার়েঃ 

পদযুশ যোড় করি, দাড়াও অবনীপরি, 
ঘুটি পার না! হইতে পারে। 

১৫৯ 



১৫২ গয্াভাভিতর়জিণণ | 

ভীদর্গাপ্রসাদ বলে, শঙ্ষার চরণ ডলে, 
দয়া কর সুরশৈবলিনি, 

কে করি. অধিষ্ঠানত শুন মা কুন গান, 
নশম গঙ্গাক্তিভরঙ্গিণী। 

তাবৎ পর্য্যস্ত মায়া যাবৎ চক়ণ ছায়া, 

যে ন1লয় তার প্রতি থাকে, 

জয়া ধরে ছুই পায় এফার ছাড়ান দায়, 

কাজে কাজে হারালে গঙ্গাকে। 

ঈশ্বরী ভাবেন যনে জয়া থে ধরে চরণে, 

আর আমি মিছ! করি ছল, 

ভাবে পদ আলুইল, জরসী পাত্রের জল, 
সেই মত করে টল মল। 

: জয়া শেষে স্ুটি নিয়া, চরণ ভলেতে দিয়া, 
অনায়ামে পার করি হাসে, 

পরম আনন্দ মনে; জিদিলে গঙ্গার রনে, 

করতালি দিয়া রনে ভাসে । 



গঞ্জাভভিতয় জন | 

গঙ্গার সঙ্গিনী বঙ,  ভঙসিয় কহিছে কত, 
আজি কেন হারিলে খেলায় ? 

দিলে তুমি যত লাজ, কে করে এমন কাজ? 

প্রণাম ভোষার ছুটি পাঁয়। 

থাক তুমি মনোরঙ্গে, কে আর খেলাবে লঙ্গে? 

কে আর সহিবে অপমান? 

যদি আর খেলা ছয়, . তোমার লঙ্গেতে নয়, 

তবে হবে যে রাখিবে যান। 

কহেন গঙ্গা তখন, শুন শুন সথীগণ, 

আর কোন খেলাতে ন হারি, 

ভুবন করিতে জয়, পারি যদি মনে হয়, 

পায়ধরা খেলাতে না পারি । 

শুন সখি কছি সার যেধরে পদ আমার; 

আমি তাঁছে বড় পাই শঙ্কা, 

অনায়াদে জিনে যায় শমন ভরায় ভয়ি, 

ত্রিভুবনে ভার জোর ভষ্কা!। 
অপূর্ব্ব খেল] গক্জার, ত্রিদেবের বুঝা ভার, 

নখী কি বুঝিবে মার মায়া ? 

১৫৩ 



৯৫৪ 

সপ এ 

গক্ষাভিজিতয়ন্থিশী | 

বার কৃতি ভ্িভুবন, নামে পাপ বিষোঁচন, 
কালাস্তক কালী কাঁলজায়া। 

এই মার বাল্যলীলা, পুরাণে ব্যান লিখিলা, 
কত কব অনেক বিস্তার; 

শুন পবে কাল গেল, গঙ্গানাম গুখে বল, 

তিন কুল করহু নিস্তাঁর। 

শ্রীদুর্াপ্রসাদ বলে, ক্ষার চরণ তলে, 

দয়] কর সুরশৈবলিনি, 

কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান। শুন মা হুতন গান, 
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী। 

সতীশোকে মদাশিব কামরূপে বমি 

জপেন সর্বদা শিব তাঁরা তত্তবমসি(১)। 
শিব যে সংহারকর্ভা, তার এই ভার 
তপেতে আছেন তিনি, কে করে নংছাঁর? 

(১) তত্-ত্বম অনি অর্থাৎ তত ব্রদ্মঃ হমপি তুমি | 

ভুমিই নেই ত্রক্গ| 



ধঙ্গাতজিতয় ্ িশী | ১৫৫ 

বিধাতা ভাবেন মনে, স্বপ্তি বুঝি যাঁর? 
যোখেতে বসিয়৷ তিনি কি করি উপায়? 
বিবাঁহ না দিলে শিবে না দেখি নিস্তার ॥ 
সি যায়, ভ্রিলোকে কে করিবে উদ্ধার? 
কে যাঁবে শিবের কাঁছে ? কে ভাঙ্দিবে ধ্যান? 

হিতে পান্থ বিপরীত হয়, যায় প্রাণ! 

এইরূপে বিবেচন] করিয়া! তখন, 

নারদে করিল আজ্ঞা; করছ গমন, 

গনিয়া চলিল মুনি বীণ| বাজাইয়!। 

উপনীত কামরূপে নাচিয়া গাইয়া। 

শিবের বন্দনা করে শিয়া সমিধানে, 

দেখে, শির আছেন পরষরূপ ধ্যানে । 

কিবা শক্তি ! শক্তির বিচ্ছেদে মঙ্থাকাল, 

শবুাকার ধুলায় লোটায় জটাজাল। 
কোটি চক্র কিরণ প্রকাশে যে শরীরে, 
মলিন হয়েছে, মরি ভামে প্রেম নীরে ! 

পার্বতী পরমাগতি, শিব ধার প্রাণ, 

নিদয়ার কপটেতে গড়াগড়ি যান। 



৯৫৬ গলা তাজিতর সপ | 

যে দেখি শিবের ভাব আকার প্রকার, 

হবে কি সংহীর, হন আপনি সংঘার ! 

কি রূপে ভাঙ্গিব ধ্যান ন! দেখি উপায়, : 
কোপে যদ্দি চান তবে প্রাণ পাছে বায়? 

চিন্তা করি বীণাযন্ত্ে গান আরস্ভিল। 
শিবশক্তি-নাযগুণ গাইতে লাগিল । 

সতীর জনম কথা গান যধুষ্বরে। 

যেরূপে জগ্মিল দেবী হিমস্তের ঘরে। 

দ্বিজ দুর্গীপ্রসাদ ভাবিয়া মল্দাকিনী 
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্কিতরঙ্গিণী । 

জয় যোশধপতে জগদেক-গতি, 

জগদীশ মহেশ পদে প্রুণতি, 

শশিধারক শস্ভু পিণাক করে, 

কৰণ] কর ছে হুর দীনবরে । 

বল বীণ নবীন জুতান সুরে, 

শিব নাম গুণে যেন মন ছরে। (১) 

জ্বলহুজ্ঘল-নির্ম্মল-কাস্তি-ছটা, 

র্ 

১1 যেন মন কাল ছরগ করে| 



গঙ্গাতক্িতরঞ্জিণী.| ১৫৭ 

অবলোকয় লোচন-তেজ-ঘটা। 

কর কি কর ছে, করতাল ধর,(২) . 
চরণাযৃত্ব জীবন পান কর। 

শ্রুতি ছে কর কি; ছাড় অন্য কথা, 

চচ্জনা পদ হে শিবভীর্ঘ যথা । 

যদি মানস মুক্ত হবে এ ভবে, 

রসনায় সদ! জপ নাম তবে। 

মন তুল্য ভজ হুরি-রাম-হছরে, 
হয় পাতক মে জন ভেদ করে। 

প্রভু দীন দয়াময় হের দীনে, 
ভুবনেশ ক্কপা কর স্বীয় গুণে। 
তুমি যার ছেতু ভব ভাব ভাবে, 
কর যোগ সমাপন লাভ হবে। 

পরমেশ বিশেষ বিবাছ শুনি, 

ষন-ছাস্য-ুভ বদন অমনি । 
বিজ চুর্গাপ্রসাদ নত ও পদে, 
বিরত কর শস্ভু বিষয় যদে। 

২| ফরবাদ) কর। 



২৫৮ গ্াভজিভরজিন 

বিবাহ্রৃত্বান্ত সুমি কেন তখন, 

কহিলেন গন্কীর জনম বিবরণ । 

শনি বিবাঞ্ের কথা! শিব অনন্দিত। 

বলে, শুভ কর্মে গৌণ না হয়.উচিত। 

কোন্ দিন কখন্ ছইবে, শীতে চল, ! 
বিনা মূলে কিনিলে, কি দিব বাছা বল? 

ব্যস্ত দেখি নারদের আনন্দিত মন, 

বলে প্রতু চল আগে ব্রহ্মার ভবন। 

জভবলি শিবেরে অঙ্গেতে মুনি করি, 

পথে কাব্য করিয়া চলিল সুরপুরী। 

বিবাহ বিষয়ে প্রভু ব্যস্ত ভাল নয়, 

লক্ষ কথা বিনা কি বিবাহ কার হয়? 

আমি ষ| বলিব আগে, করিবে তা বল, 

ঘটকলী”কি দিবে? গ্ররুত বলে চল। 

ভবানীর ভাবে ভোলানাথ আলুইলা, 

অদেয় ভোমাকে নাই, মুনিকে কছিলা। 

শিব কন আমার যে কথ! মিথ্যা নয়, 

ভানু যদি হয় বাছা পশ্চিমে উদয়। 



গঙ্াতভিতরঙগিণী । ১৫৯. 

চতুর্বর্গ চাহ বর্দি, দিতে গুনি পাঁরি, 

অদ্যাবধি হইলাম তব আজ্ঞাকারী । 

মুনি বলে বিশ্বনাথ চরণে প্রণাম, 

জানিলাম এই জন্য আশুতোষ নাম। 

অন্য উপাসনা করে, থাকে যার ধন, 
নির্ধানের ধন, প্রভু ভোষার চরণ । 

কে আর এমন আছে তুষ্ট বিল্লদলে ? 

গালবাদ্য পান্ত আদি পঞ্চ জলে জলে। 

অতি ঘোর ব্যাধিতে, গঁষধ তব না, 

মুক্ত হয় জীব, স্বস্তযয়নে কিরা কাম? 

বলিতে বলিতে উপনীত সুরপুরী। 
যেখান বমিয়াছিল! ব্রেহ্ষী আর হরি । 

দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দীকিনী 
রচিল পুশ্তক গাঙ্গাভক্তিতরক্ষিণী । 

হরেরে দেখিয়। হরি বন্দনা করিলা, 

আলিঙ্গন দিয়া এক আনে বমিলা। 



১৬৬ গঙ্গাতক্তিতয়জিশী। 

কিবা শোভ1! কহিখ কি রূপ মনোহর ? 

নীল চলে মিলিল কি রজত্তশিখর ? 

হর ছরি ছুই জনে ছরিষে বসিয়া; 
স্তব করে দেবগণ ফলে আলিয়া । 

প্রণাম করিয়া ইন্দ্র কছেন ব্রন্ধারে, 

কি করিতে হবেঃ আজ্ঞা করছ আমারে । 

ব্রন্জা বলে ৰিবাঁছের কর আয়োজন, 

আমি যাই সম্বঙ্ক করিতে নিরূপণ । 

গিরি-কন্যা গঙ্গার বিবাহ শিব-সনে, 

স্বর্গে হয়, আযাঁর বাঁসনা এই মনে। 

সাবধানে আয়োজন আপনি করিবে, 

ঘাটি গেলে কিন্তু অপমানিত হুইবে। 

এতেক রলিয়া ব্রন্ধা গন করিলা, 

ছিম'লয় আলয়েতে দরশন দিলা । . 

ছিজ ছূর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দ'কিন 
রচিল পুষ্যক গঙ্গীভকিতরঙ্গিণী । 



গল্জাকিতরজিণী। ১৬5 

আহ্লাদ ব্রন্ার;ঃ ভুধর রাজার 

নিকটেতে উতভরিলা) (১) 

দেখিয়া! রাজন» আদসনাচমম, 

দিয়। ব্রন্ষারে পুঁজিলা। 

কুশলাদি পরে, জিজ্ঞানে ত্রন্ধারে, 

কেন প্রভু আগমন? 

জন্ম আজি ধন্য, ছিল কত পুণ্য, 

ধন্য ধন্য এ ভবন । 

নিধি কন শুন, করি নিবেদন, 
তোমার পুণ্য উদয়, 

কন্যা বল ষারে, কে চিনে তীঙহ্ারে? 
তোমারে তার! সদয়। 

আম দেখি তারে, বিবাহ বা কারে, 

দিবা মনে ভাবিয়াছ? 
বয়স্কি হৈল? আশে তাছা বল, 

কির নাম রাখিয়াছ? 

(১) আহ্লাদ অরদ্ধার ইহা ব্বতন্ত্র বাক্য | পরবাক্যে ভান 

এই পদ উহ্য আছে। 
১১ 



১৬ই গন্ধ ভিক্ষিরজিনী। 

এ কথা গুনিষ্না, গঙ্গারে আনিয়া, 

. কছেন গিরি ঘানি; 

গঙ্কা নাম মার, কন্যাটি আমার, 
প্রাণ ছৈতে তালবানি। 

প্রাণ মেনকার(২), মা বলিতে আর, 

নাই কব কি ডোমারে ? 

রিবাঙ্ছ ইছার,। অনুমতি তাঁর, 

বিনা কে কহিতে পারে? 

রূপ চম্ৎকার।, দেখিয়া গঙ্গার, 

ত্রন্মাঁ উঠে শিহুরিয়া। 

ব্রন্কার জননি, কুলদকুগ্ুলিন, 

চেতনা কর হেরিয়!। 

প্রথা আমষার। চরণে ভোঁমার, 

সকলের দার তুমি; র 

মেনকারে দয় করিল! গতর, 

ধন্য ধন্য গিরিতুমি। 

(২) মেনকার শ্রীণশ্রূপ | 



গঞ্জাতি ভিতয়জিশী 

ব্রস্কা খিরিবরে, কছিছেন পরে, 

শুন শুন শিরিরাজ, 

ভোযার কন্যার বিবাহের ভর, 

আমারে দেহ এ কাজ। 

কনগাযোগ্য বর, পরমলুন্দর, 

ঘটাইব ভাল ঘরে , 

দেখিবে তখন, হইবে যেমন, 

যে গঙ্গাকে শিরে ধরে। 

শন গিরিবর$ শিব যে সুন্দর, 

শুনে থাকবে কি কব, 

কর অনুমতি, করিয়ে সঙ্গতি, 

স্বর্গে লয়ে বিভা দিব। 
ভুদর শুনিয়া বলে শিহরিয়া, 

কি কহিলে দয়াময়, 

ঈশের ঈশানী, হবেন ভবানী, 
এত কি পুণ্য উদয়? 

কিন্তু কছি সার, এই যেগঙ্গার, 

ম্নেক্ষণে জন্ম হয়েছে, 

১৬৩ 



১১৪ গঙগাডভিত্বরঙ্গিণী | 

হবে যে এমন, জানি নিবেদন, 

এইক্ষণে গৌণ আছে? 

শ্ীহুর্থাপ্রসাদে, পরম আহ্লাদে, 
কছে গঙ্গা-পদতলে। 

আঁষার এ কায়, যদি কাকে খাল, 

ভাসে ষেন তৰ জলে । 

ব্রহ্ষারে কহেন গিরি; শুন দয়াময়, 

গঙ্গার বিবাহ স্বর্গে কি রূপেতে হয়? 
যেনক নাহিক ঘরে, স্বানেতে গিয়াছে, 

না! বলে বিদীয় দিলে কি হইবে পাছে? 

প্রাণের অধিক গঙ্গী, রাঁণী ভালবাসে, 

ন। দেখিলে গঙ্গারে মরিবে অনায়াসে। 

সে মরিলে, আধি তবে মরিব নিশ্চয়, 

ন্বর্গেতে বিবাহ হয়, পরামর্শ নয়। 

তবে হয়, রাণী যদি অনুমতি করে, 
সে বিনা কে পারে, ঘাড়ে. দুটা মাথা ধরে। 

বিধি কন শুন গিরি তুমি বড় ভ্রাস্তঃ 

পাইয়। পরশমণি কেন হও ক্ষান্ত? 



গ্জীভক্তিতরঙ্জিণী | ১৬৫ 

পিতৃদত্তা কন্যায় কি মার অধিকার? 

মেনকারে এত ভয় কি জম্য তোমার ? 

আমি যাতে মধ্যবর্তী, বর সদাশিব, 

ইহাতে ভাঁবন! করে অপ্পরুদ্ধি জীব। 
অগ্রে যদি জানি তুমি কহিবে এমন, 
তবে কে এমন কথা কহিত তখন? 

এত বলি ব্রহ্মার উত্মাতে ওষ্ঠ।ধ, 

কাপে ধেন মাঘের শীভেতে থরথর। 

দেখে শুনে শিরিবর হৈল মহা ভয়, 
ক্ষমা কর ক্ষমা কর বলে মছাশয়। 

নিয়া যাঁও স্বর্গে গঙ্গা করি নিবেদন, 

জানিলাম কোনরূপে আমার মরণ। 

তোমার হয়েছে ক্রোধ, গঙ্গার বিচ্ছেদ; 

মেকার খেদে আর হবে মর্্ভেদ। 

তিন দিক্ রক্ষা হয়, ন1 দেখি উপায়, 

এমন শঙ্কট করি? কার হেন দায়? 
ঘ্িজ ছুর্গাপুসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী, 
রচিল পুস্তক গন্গাভক্তিতরঙ্গিনী। 



'গঙ্গাঅকিতর জিন | 

এত বলি গঙ্গার ধরিয়া দুটি হাড়ে, 
সেই ছাভ গিরি দেয় আপনার মাথে। 

ম্েছেতে চক্ষের জল ঝর খর ঝরে, 

ভাষে কলেবর গদ গদ ভাব ভরে । 

কি বলিবে গঙ্গারে না ভেবে কিনু'পায়, 

পাঙ্গার বিচ্ছেদ ভেবে) ভাঁবে মোহ যায়। 

পরে গিরি বলে যা গো কি কব ভোমাকে, 

একেবারে নিদয়! ম! হয়েছ আমাকে । 

আর কি বলিব যা শো! মনে যেন থাকে, 

আর নাই আমারে মা, পিতা বলে ডাকে । 

সহজ্র নয় যদি ইন্দ্র তুল্য ছয়, 

তোমার ন্মেছের আগে কিছুই কিছু নয়। 

নেছের সাগরে যা গে ভ্বাইয়াছিলে। 

একেবারে ছুঃখের সাগরে ফেলে দিলে । 

জনক জননী জরা, দিনে দিনে ক্ষীণ, 

চলাচলে সামর্থ্য নাহিক, গতি হীন। 
শেষকালে মস্তানের সকলি জঞ্জাল, 

রন্ষণ মা করিবে ইহকাল পরকা'ল। 



ঙ্গাতক্িতয়জিণী | ১৬৭ 

বিবাছের জন্যে ব্রদ্ষা এসেছেন লৈতে, 
স্বর্গেতে ভোষারে মা গৌ হইল খাইডে। 

কি জানি কি ঘাঁটি যা খো পাইলে আমার, 
কন্যাপুত্রে ঘাঁটি কি মা লয় বাপ মার? 
গঙ্গা হইল দয় খিরিরাজ প্রতি, 
সাম্তবন! করিয়া! কিছু কম ভগবভী । 

কেন কেন পিভা তুমি কর এত খেদ; 

জানিবা পশ্চাতে স্নেহ, না ছবে বিচ্ছ্দে। 

ত্রিলোক ভূলান যিনি আপন মায়ায়, 
মা বাঁপের ন্বেছে গঙ্গা ঠেকিলেন দায় । 

আপনি কার্দিয়া শেষে ছইলা অস্থির 

তিতিল নয়ন জলে সকল শরীর । 

গিরি গঙ্গা ছুইজমে করেন রোদন, 

নে, ভাব দেখিয়া! বিধি কান্দেন তখন । 

কানিতে কাদ্দিতে ব্রহ্মা বলেন রাজারে, 

বিদায় করছ শীঘ্র গঙ্গারে আমারে । 

শুনি গিরি, ছাঁতে হাতে গঙ্গারে সপিলা, 

নিয় যাও, গুভূ, কিন্তু গ্রাণেতভে বধিলা । 



২১৮ ৷ গঙ্গাতিভিউরজিণী | 

এত বলি ভূধর পড়িল ভূমিভলে, 

বিবাহের বিবন্ধণ শুনহ দকলে। 

দ্বিজ ভুর্গীপ্রসাঁদ ভাবিয়। মন্দাকিনী, 
রচিল পুস্তক গর্গীভক্তিতরঙ্গিণী । 

ঠাস 

গঙ্গারে করিয়া সঙ্গে) স্বর্গে গিয়া ত্রদ্মা রঙ্গে, 

উপনীত ইন্দ্রের সভায়, 

দেখি যত দেবগণ, গলায় দিয়া বদন, 

প্রণায করিল রাঙ্গা! পায়। 

ইন্দ্র আদি দেবগণ, গঙ্গারে দেখে তখন, 

বলে একি রূপ চমৎকার ! 

ভ্রিলোক জননী যিনি, সাক্ষাৎ আপনি তিনি, 

কে বুঝিবে মায়া, সাধ্য কার ? « 

আসি দেবকন্যাগণ, গঙ্গার়ে ছেরি তখন, 

ঘরে লয় বরণ করিয়া 

ভাসে সবে প্রেমভরে। মঙ্গল আচার করে; 

লু দেয় রসন| বাজা র]। 



গঙ্কাভজিতরক্ধিনী ] 

শচী আদি কোলে করি, রড সিংছাঁলনোপরি, 

বলিলেন গঙ্গারে লইয়া, 

্রন্ধাণী সেরূপ হেরি, বলে আহা মরি মরি; 
কার ভাগ্যে ছিল ছেন মেয়? 

জন্মেছ গর্তেতে ষার। প্রণাম ভারে আমার, 

কিবা পুণ্য প্রকাশ তাঁহার ! 
এই মুখে ম! বলেছ? ধন্য মা তারে করেছ, 

কে বুঝিবে দয় মা তোযার ? 

অস্জুরী স্গুরী কিন্নরী, অন্য স্বর্গ বিদ্যাৎরী, 

অপ্নরী পন্নগনারীগণ, 

গঙ্গার রূপ লাৰণা, দেখে বলে ধন্য ধন্য 

করে কুলাচার হৃষমন। 

শীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণভলে; 

দয়! কর স্ুরশৈবলিনি, 
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নুতন গান, 

নাম গঙ্গাভক্তিতরজিণী। 
সভার কি কৰ শোভা, দেবতার স্থান, 

ইন্দ্রের ভবনে ব্রদ্ষা বিষুঃ অধিষ্ঠান। 

১৬৪ 



“১৭৩ ধক্গাতকিতরজিনী | 

বিচিত্র আসন, হ্ান দর্পণ সযান, 
যেমত মর্যাদা যাঁর, তেমনি বিধান | 

মণি কত প্রবাল মুকুতা হীরা ভুণি, 
পরিপাটি শ্তস্তবেদী দোণাতে গীথনী । 

কটিতটে দেবরাজ কসিত-বসন, 
স্থির নয় সভামধ্যে করিছে ভ্রমণ । 

দেবখষি মুনির হইল আগমন; 

উত্তর দিকে তে ইন্দ্র বসান তখন । 

আইল অস্মুর বত অংখ্যা নাঁছি তাঁর, 

তমেগুণ বিকট আকার সবাকার। 

পশ্চিম দিকেতে আমি বনদিল সকলে, 

আসুন বসুন ইক্জ সবাকারে বলে। 

দক্ষিণ দিকেতে পিতৃলোক-অধিষ্ঠান। 
পণাম করিয়া ইন্দ্র আদরে বসান । * 

তু হয়ে আনীর্বাদ করিল সকলে, 
চন্দন হইবে কাঁর, কেহ কারে বলে। 

পূর্বদিকে অগ্নর অগ্দরী দাচে শীয়, 

কিন্তু কিমরী যন্ত্র আনন্দে বাজায়। 



গঙ্গাতভিতরজিশী ১৭১ 

সভাষধ্যে সদাশিব রর্ভত আসনে, 

বসিয়া আছেন প্রভু হরবিত মনে । 

চারি দিকে মুনিগণ স্ততিপাঠ করে, 

বিধাভা পড়েন বেদ আনন্দ অন্তরে । 

সমুদ্রঃকল্লোল যেন বাদ্য ঘটা ঘোর, 
অগুৰ চন গন্ধে নভা করে ভোর । 

মণি-তেজে আলো করে, কি কাঁজ দীপেতে ? 

দেবতার বাজী সংখ্যা কে পারে কছিতে ? 

রহস্পতি পুরোহিত পদ্ধতি করিয়া, 

ত্বরা কর, বলে, পাছে লগ্ম যায় বৈয়া। 
ইন্দ্রকে বলিল তুমি যাও নিজালয়, 

্ত্রী-আচারে দেখ যেন গোঁণ না হয়। 

পুরোহিত বচন শুনিয়! আশুতোষ, 

ত্বরনন্থিত দেখে যনে পরম সন্তোষ । 

হাসিতে হাসিতে ইন্দ্র গিয়া নিজালয়, 

বলে, শুন, স্ত্রী-আচারে ত্বরা যেন ছয়। 

একাদিক্রেমেতে বিধি গন্ধ স্বাল্য দিয়া, 

কন্যাদান করিতে বসিল। তুষ্ট হৈয়া। 



৯৭২ ধা ভক্তিতরজিনী | 

ঘ্িজ দুর্গাগুসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী, 
রচিল পুস্তক গঙ্কাভক্তিতরঙ্সিণী। 

ভিপি ৩০ পরের 

দেব-মুনি-কন্য যত, ফার যে মলের মনত, 

অলঙ্কারে গঙ্গীরে সাজায়, 

একে রূপসীর শেষ) বিচিত্ত দেখিয়! বেশ, 

কোটি চন্দ্র-তেজ লজ্জা পায়। 
কেছ বলে মনে নাই, ওষধ যে আগে চাই, 

তার কি করেছ, ভাহা! বল, 

কেছ বলে পারা যাবে, ভোলানাথ ভুলাইবে, 
মোঁছিনীর ওবধে কি ফল? 

কেছ বলে একি রস» পতিকেনহবেবশ? 

জান সবে আপনার বেলা, 

কেছ বলে মরে যাই, মা বাঁপ কাছেডে নাই, 

এই জন্য করে সবে ছেল! । 

কোন রাম! হাদি কয়, সভ্য বটে মিথ্যা নয়, 

_. কুহন্দিত হইলে করে ভাই, 



গঙ্জাতজিত্রন্দিনী | 

্রন্মাণী বলেন মেকি? শাস্ত্রে আছে মিছা একি? 
ব্যবহার আগে কর! চাই। 

শচী বলে শন তবে, পতিনুয়া যে হইবে, 
ওষধ বাটিতে হবে তারে, 

এ পভায়ঞথাক যিনি পরিচয় দেহ তিনি, 

পতি বড় ভালবাষে যারে। 

পরষ্প্র কাণাকাণিঃ কেহ অন্ভি অভিমানী, 

কেহ হেসে বলিছে শচীরে, 

কারে তুমি দেহ ভার? তোমার সমান আর, 

আছে কে গো বল আর কারে? 

পুনঃ শচী হেসে বলে, কাজ নাই বাকৃছলে, 

উপহাস করা মত নয়, 

কছিতে লাগিল সবে যে যেমন সয়া তবে, 

, শুন সবে নেই পরিচয়। 

ভ্ীচুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-ভলে, 

দয়া কর স্ুরশৈবলিনি, 
কে করি অধিষ্ঠানতঠ শুন মা নুতন গান, 

নাম গস্কাভক্তিতরন্বিণী। | 

১৭৩ 



১৭$ +ঙ্গাভাজিতরঙ্গিপী | 

প্রথমতঃ চক্রের রোহিণী বলে, শুন, 

আমার পতির তুমি জান যত গুণ । 

কি কহ্বি আহি মনে যত পীড়া পাই, 

অনিতপক্ষেতে ভার সঙ্গে দেখা নাই। 

মধ্যে মধ্যে দেখা পাই করি ভাড়াতাড়ি, 

বুঝ ইথে যত ভাব ছয় বাড়াবাড়ি । 

ছুর্য্ের পতিনী হয় সংজ্ঞা আর ছায়া; 
হাসিয়া হালিয়। বলে, শুন ইত্দ্র-জায়া। 

ছায়া বলে, তুষ্ট ভিনি আমারে যেমন, 
বুঝি কার ভাগ্যে আর না হবে এমন । 

ভুষ্ট হয়ে দিয়াছেন তিনটি সস্তান, 
নস্তানের গুণে সদা খাই অপমান। 

ভদ্র নামে কন্যা কর্মনাশিনী আপনি । 

ভদ্রায় করিলে কর্ম, অভত্রায় পায়, 

শনির হুইলে দৃ্টি, মাথা উড়ে যায় । 

অভামীর কন্যা পুত্রে লোকে গালি দেয়, 
সম্তানের ভয়ে পাঁপ যমে নাঁছি লয়। 



গঙ্গাতজিতরজিণী | ১৭, 

ভাপে ভন শুকাইল সর্বদা তরান, 
বত তু আমারে, তা সস্তানে প্রকাশ । 

সংজ্ঞা বলে আমার জন্তান তিন বটে, 
প্রভাপে পর্বত ফাটে, কে যায় নিকটে ? 

যযুনা,স্যায়ন্ত্র মনু অতি বড় শাস্ত, 

নাহি বিবেচন/ যম কেবল অশান্ত । 

কালাকাল বিবেচন। কিছুমাত্র নাই, 

বালক যুবক বৃদ্ধ নম ভার ঠাই । 

কালী ভারা ছুর্গা বলে ষে করে প্রয়াণ, 

তার কাছে বাছা! গেলে খান অপমান । 

শিব শক্তি দূতে গালি দেয় কত মত্ত, 

কেবল যমেরে নয়, মোরে শতশত । 

সতীনের জন্যে কহিলাম পরিচর, 

প্রভুর প্রেমের কথা আর বলা নয়। 

পরে শচী অগ্সির জায়াকে.কিছু কয়, 
স্বাহা তুমি বল শুনি নিজ পরিচয় । 

' স্বাহ|! বলে; শুন শচি, করি নিবেন, 

অশ্সির ধরণী আমি জান লে যেমন। 



5৭২ ঠিঙ্াতক্িতরজিণী | 

তাপে তনু দছে আর কি কব বিশেষ, 
ঘৃত দিয়া খাইয়! নাম করিলেন শেষ। 

এই রূপে নকলে করিয়া পরিচয়, 

ব্যঙ্গেতে শচীরে কিছু অবশেষ কয়। 

সুয়া নই, আর তুমি ওনিতে কি চাও, 

গতি নুয়া তুমি বটে, সেটা কি জানাও । 
ওষধের গুণে পতি করিয়াছ বশ, 

নিত্য যুবা বয়সে জাঁন গো কত রল। 

শচী বলে দকলে সে কথা কব পাছে, 

ষে বাঁটিবে ওষধ, সে এই স্থানে আছে। 

দ্বিজ হুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দ্াকিনী; 
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী। 

ভুলেও 

এন্ড বলি লক্ষদীরে ডাকিয়া শচী বলেঃ 
যার গুণে বাধা বিষ্ণু পরম কৌশলে। 
ঈষৎ ছাসিয়। শটী লক্ষ্মী পানে চায়, 
ওষধ বাটিতে তীরে কহে ইসারায়। 



গঙ্গাভভিতযঙ্গিনী | ১৭৭ 

কমল! কছেন কিছু ছানিয়া হাসিয়” 
আমারে বলিলে শচি কি ভাব দেখিয়। ? 

ছাজার যোঁড়শ যধ্যে আমি এক জন? 

রাক্ষপীর মধ্যে থাকি, জান মে যেমন। 

কালীর কেবল বাহিরে নর কাল, 
কি বুঝি বলিলে ডাল ভালবানে ভাল? 

। তবে যে কিঞ্কিৎ কথ তার সঙ্গে হয়, 

'সেবাগুণে কন কথ! না কছিলে নয়। 

শচী বলে কেন তুমি ভুলাও আমারে ? 
যেন! জানে সে কথ! গোঁ, ভুলাইও ভারে । 
ত্রিভুবনে কাল! কাল(১) কালে লয় হয়, 
ভানিয়। বেড়ান, তবু ভোম। ছাড়া নগ্ন । 

ওষধ বাটিতে চল, ঠাটে কাজ নাই; 
কমল! কন তবে তুমি আইস ষাই। 

এভ বলি ছুই জনে মুখে দিয় ষধুঃ 
ওষধ বাটেন শিলে, শচী বিষুবধূ 

১। ত্রিভুবনের মধ্যে কষ পরম কুন্দর | 

৬ ৭. 
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একমনে বাঁটেন দুজনে নন ছাড়া, 
প্রস্তুত করিল বেটে নাষ ঝলিঝাড়া। 

একুইশ পাপে সে ওষধ বলাইয়া, 
্ত্রী-আচার বরণভালা। রাখে সাজাইয়।। 
মোনাম়ুনী ছুটি ফল হরে আনিল, 

হরিতে হরের মন যতনে রাখিল ॥ 

কেছ বলে চিতছাড়া না করিবে হর, 

চিতার কাঠিতে দীপ গাল তদস্তর। 
কমলা কছেন কেন এত আকিঞ্চন ? 

মৈলে বাবে সোণাতে গো সোহাগাঁ যেমন । 

দ্বিজ ছুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী, 

রচিল পুস্তক গল্সাতক্তিতরক্জিণী ৷ 

সভামধ্যে বৃস্পতি,। ধরিয়া! শেষে পদ্ধতি, 

গ্ততি পাঠ আরম্ভ করিলা; 

শিবের করি বরণ, দিল বস্ত্র আভরণ, 

ভন্ভুমন্ত্র বিশেষ পড়িলা। 
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পয়ে সভাসদ ঘত,. যার যে যর্যযাদ| মভ। 
পরিতুষ্ট মকলে করিয়া, 

শেষে ইন্দ্র শিব দঙ্গে, শ্্রী-আচারে যনোরঙ্গে 
আপন আলয়ে থেল নিয়া । 

' ৰ্ধ আইল*বলে তখন, প্রেমানন্দে রামাগণ, 

হুলু দেয় করে কুলাচারঃ 

লদাশিব রূপ জেরি। বলে আহা! মরি মরি, 

ভাল ভাল কপাল গঙ্গার! 

স্কটিক-নিনিত আভা মরি কি তনুর শোভা, 
কিবা নাস! খগচঞ্চু জিনি, 

ওষ্ঠ জিনি বিশ্বফল, মুখ শ্বেত শতদল, 

আখি যেন খঞ্জীন-কাধিনী । 

কর পদ তলে যেন, কমল প্রফুল্ল হেন, 

,শিরে শশী নাশে অন্ধকার, 

ধন্য পুণ্য বিধাতার, কিবা বস্ত্র অলঙ্কার, 

দিয়াছে গে ধন্য জন্ম তার ! 

লোকের অপাধ্য নাই, কেহ বলে মাখে ছাই, 

ভাঙ্ক খায় পাগলের মত; 

৭৯ 
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কত কথা কয়েছিল, সে সকল মিছ! ছৈল, 
বুঝিলাম তার! জ্ঞান-হত। 

ধার যেমন ভাব, হবে সেই মত লাভ, 

আনন্দে কহিছে কেহ হাদি, 

সুন্দরী বলির! মান॥ যাহার আছিল ভাঁণ, 

ইহার অঞ্জেতে সব দাসী । 

. শীঙ্গার রূপ যেমন, দিয়াছে বিধি তেমন, 

ইড়ী উপযুক্ত বটে নরা, 

এইরূপে নারীগণ, কহে মহ্থাহ্ৃফট মন, 
করে পরে স্ত্রী-আচার ত্বরা। 

শ্ীছ্র্াপ্রসাদ বলে; গঙ্গার চরণ-ভলে, 
দয়া কর সুর শৈবলিনি। 

কে করি অধিষ্ঠান, গুন মা নুতন গান) 
নাম গঙ্গাতক্তিতর্ষিণী । 

কন্যাকত্র ব্রন্ধাণীর আনন্দিত মন, 

শিবের সন্তুখে আনি করিছে বরণ । 
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সাতবার হাতে ছাতে বরণ করিগ্া, 
তিনবার নিলে মাথে ভালা ছৌয়াইয়া। 

মহোবধ পূর্কেতে রাখিয়াছিল পানে, 
ছাসি হাসি হর অঙ্গে দেয় নানা স্থানে। 

ধু্তুর পেতে পরে আরতি করিলা, 
ধান্য দুর্বধ স্বত্তিকা্দি মন্তকেতে দিল!। 
জগন্মোছন রূপ ধরেছেন শিব, 

যে ভাবে যে দেখে, মোহ যায় স্াজীব। 

যিনি ফিনি স্ত্রী-আচারে ভেবেছিল আর; 

ফিরা ছৈল, ফের পৈল, ফিরে যাওয়া ভার (১) 
চৌঁদিগে কামিনী যত, যেন পত্রমালা 
সূর্য্য যেন শির যধ্যে করেন উল্ভ্বল1 । 

কেছ বলে, কার মুখে কথা কেন নাই ? 

কেছবলে, কইতে চাই, শেষে ভুলে যাই । 

শিবরূপ সুধার সাগরে চিত্ত যার, 

একেৰারে ডুবিয়াছে, না জানে সীতার । 
পপ এনা ্ 

১1 ্রী-আঁচারে ফিনি বিলি ব্যতিক্রম হ্ইবে সম্ভাবন। 

করিয়াপ্ছিলেন। তাঁহাদের পক্ষে উদটা হইল | 
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কেহ কেহ অনিমিষে আছে রূপ চেয়ে (২) 

বলে কুল কে বাঁচাবে কেগো ছেন যেয়ে? 
হুররূপ যে অঙ্গে পশিল চন্ষু যার, 

পাঁলটিয়া আন! ফিরে অতি বড় ভার। 
বলে, দেখে ছুটি জাখি। দেখিব গৌ কত? 
মিটিত কিঞ্িত খেদ দি হৈত শত। 

আহা! বিধি, উন্ মরি, বিবেচনা নাই, 
বিধিরে পাইলে কিছু বিরলে বুঝাই । 

এইরূপে রাঁমাগণ খেদ করে মনে, 

মনে মনে নিন্দে পতি আপনা আপনে । 

তীর সতীত্ব যিনি, দাঁড়াইয়। তিনি, 

ধৈর্ঘ্য কি হইবে ইথে অবল! কাষিনী ? 
'খন্ের সম্মত বটে, কথ মিথ্যা! নয়ঃ 
।মসুপুকষ দেখিলে কামিনী ব্যস্ত হয়। 

এখানে এ রূপ ইহা কহিলেন ব্যাস, 
মহাভাগবডে কথা অপূর্ব বিন্যাস । 

ভি পরাও্ 

২। তাঁদৃশী কেহ কেহ | 
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স্ত্রীআচাঁর সংক্ষেপেভে কছিলাম আমি; 
এ কথা! শুনিলে হয় শিবপথগামী । 

সভার মধ্যেতে সদাশিব উপনীত, 

পরে শুন, ভগীরৎ, বিবাহ বিহিত । 

দ্বিজ ভুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী, 
রচিল পুস্তক গঙ্গাতক্তিতরঙ্গিণী। 

বসাইয়! পদ্মামনেঠ  ব্রক্ষা বিষু। দুইজনে 

সভায় আনিল গঙ্গা মারে, 

শেড কি হবে তেমন) তারাগণ মধ্যে যেন, 

চন্দ্রের উদয় অন্ধকারে । 
কিম্বা যত দেবগণ, বেন চন্দনের বন, 

কূপাময়ী কণ্পতৰ মাঝে, 

কিম্বা সন্ডা সরোবর, রক্তপন্ম বছুতর, 

মধ্যে শ্বেত শতদল সাজে । 

কত কব ব্ধূপ মার, সভাশুদ্ধ চমৎকার, 

প্রণাম করিল পদতলে, 

জগতমোহিনী যিনি ক্রিভুবন প্রসবিনী, 
দেখি স্তাতি করিছে সকলে । 
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ইন্দ্র বিষু। ছুই জন, শঙ্গারে নিয়া তখন, 
শিবেরে করেন প্রদক্ষিণ, 

দক্ষিণা আখ্যান যাঁর, . প্রদক্ষিণ হয় তাঁর, 

মার মায়া বুঝিতে কঠিন । 

শুভলগ্ন শুভদিন, সমনুত্রে দক্ষিণ, 

নাতবার হুইল গঙ্গার, 

পরম আনন্দ মনে, শুভ ছুঁডি ছুইজনে, 
শুভক্ষণে কি শোৌঁভা ভাঙার? 

দেবরাজ নারায়ণত . ভাবভরে দুই জন, 

শিবের সম্মুখে রাখি মারে, 

মনেতে জন্মিল ভাব, বলে একি রত্বুলাভ ? 

ভক্তিভাবে রন্দিল ব্রদ্ধারে। 

বলে ব্রহ্মা ধন্য ভাইঃ তোমাসম.বন্ধু নাই, 
তোষা হৈতে জনম সফল, 

কার আর ছিল মনে, দেখা! হবে মার সনে, 

কে দেখিত ও পদকমল ? 

পরে গুজাঁপতি সুখে, আচমন চারি মুখে, 
ত্বরা করি, লগ্ন বয়ে যায়ঃ 
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অণসনে উপবেশন, ফিষ্টর দান ভখন। 

পাদ্য অর্ধ্য দিলা শিবপার়। 

কোন্ গোত্র রাশি নাম ? কার পুত কোথা ধা? 

হাঁসি জিজ্ঞাসিল বৃহস্পতি, 

শিব ঠেফিলেন দায়, নারায়ণে ইসারায়, 

বলিতে বলিলা পশুপতি ৷ 

শ্রীদর্গা প্রনাদ বলে, গঙ্গার চরণভলে, 
দয়া কর সুরশৈবলিনি, 

কণ্টে করি অধিষ্ঠান, শুন মাঁমুতন শান, 

নাম গঙ্গাভক্কিভরক্ষিণী ? 

হাঁপি হাসি নারায়ণ বলিলা ব্রষ্ষারে, 

কি বলিব; হর আজ্ঞা করিলা আঁযারে । 

আমি ধাঁহা জানি, তাহা তৃষি কিনাজান? 

এক্ঈ কর্ট্বে উপস্থাস কর] অবিধাঁন । 

প্রভুর বংশের আদি ভাবিয়া! না পাই, 

কহ্ছিতে চাই, তষেখগুণ' ভাবিয়! ভরাই। 

আদ্য অন্ত যধ্য আছে, যদি কেহ কয়, 

দিব্য করি কছিলে কে করিবে প্রত্যয়? 
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বিধি তুষি বিজ্ঞ বট, জান বিধান, 
আদিনাথ নাযে অদ্য গজ কর দান। 

নি বিধি হর-ছস্ত-পম ছাতে ধরে, 

সেই হস্ত ব্রন্ধা রাখে ঘটের উপরে। 

গঙ্গার কমল কর হর করে দিল, 

পন্মমালা দিয় হস্ত ঢাকিয়া বাধিলা। 

। কিবা এ অপুর্ব মায়া, বুঝা! অতি ভার, 

বার গুণে সফি বাধা হাত বাঁধা তীর ! 
মন্ত্র পড়ি বিধি শিবে, স্বন্তি বোল, বলে, 
জন্মিল পরম ভাব ভাসে চস্কু জলে । 

স্বন্তি না বলিয়৷ শিব বলেন ত্রদ্ধারে , 

দক্ষিণা কি দিবে আগে বলছ আমারে? 

্রন্ব! বলে শুন গ্রভ করি নিবেদন, 
যে ধন তোমারে দিব, তুমি সেই ধন।, 

ঘ্বিজ দুর্গাপানাদ ভাবিয়া! মন্দীকিনী, 

রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী । 
পুনঃ বলে, কোটিরত্ব অনুমতি হয়, 

মছেশ ভাঁবেন মনে কথ! কিছু নয়। 
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মৌন দেখি মছেশেরে ব্রহ্মা! লজ্জা পায়, 

সসাগরা পৃথিবী দক্ষিণা দিতে চাঁয়। 
নেওয়া নয়, ঈশান যে ঈষৎ ছাসিল্লা। 

ব্রদ্ধার হইল ভয়, ভাঁবিতে লাখিলা। 

পরে বিধি বলে, প্রু; স্বর্গ দিতে চাই, 
প্রভু বলে, বিধি বট বিবেচনা নাই। 
উদ্বিগ্ন হইয়া ব্রহ্ম! মহাদেবে কন, 

শেবকালে প্রভু এই লঙ ব্রিডুবন। 
শহর বলেন বল কি কাজ ইহাতে? 

কিঞিৎ এমন দেও উপকার যাতে। 

বিধাতা বলেন একি হৈল অপ্রতুল, 
নারায়ণ কন কেন এত স্থুলে ভুল ? 

সভাশুঘধ সকলেডে ভাবিয়া না পায়, 

বলে আছ ব্রদ্ধা একি ঠেকিলেন দায় ! 
কাণে কাণে ত্রহ্মারে কছেন নারায়ণ 

কেন পিভামহ তুমি ভাঁব অকারণ ? 

দক্ষিণার বিবাহ, দক্ষিণা কিসে হয়। 

মনে মনে ভাবিয়া! দেখন1 মহাশয়? 
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ভেবে দেখ পুণ্য কর্ম যত যত হয়, 
দক্ষিণাতে দক্ষিণান্ত করে, মহাশয় । 

কেন তুমি ফিছী ভাব শুন গুণধাম, 

বিল্লপত্রে লিখি দেহ মার গঙ্গানাম। 

গঙ্গানাষ তুল্য কি দক্ষিণা আর আছে? 

কোল দিয়। বিষুঃরে বসান বিধি কাছে। 

পরে বিল্পপত্বে লিখি দিল গঙ্গীনামঃ 

দক্ষিণায় তু শেষে শিব গুণধাম। 
স্বক্তি বল মহাদেন বলেন ত্রন্মারে, 

বিধি তুমি দয়াময় কি কৰ তোমারে ! 
ভক্তের সর্বস্থ ধন নাম মাত্র গার, 

জন্মের দক্ষিণ1 অস্ত ছইল আযার। 

গঙ্গানাম দক্ষিণাতে তুউ গুপধাম, 

জপেন সর্বদা শিব সার গঙ্গানাম । 

দ্বিজ হুর্গাগ্রসাদ ভাবিয়া মন্দীকিনী, 
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী । 

বশিষ্ঠ তখন, ভগীরথে কন, 

শুন সূর্ঘ্য-বংশ-ধর। 



'গঙ্জাভকিকর? ঙ্ণীবূ 

ক্ষ] খঙ্গাধর, . হৈল এরত্তর, 
রূপ অতি মনোছর। 

আনি নারীগণ। নানা আভরণ, 

যৌতুক আহ্নাদে দিলা, 

কত কব আর লীলা ষে গঙ্গার, 

ব্যাস পুরাণে লিখিলা। 

প্রেমে পুলকিত্ত। ছুজ্বনার চিউ, 

সঙ্কেতে পুর্বসংবাদ। 
বাক্য রূপ সুধা, পানে গ্নেল ক্ষুধা, 

উভয় মনে আহ্লাদ । 

বিশ্রীম গঙ্কার। গরে গুন আর, 

যেনকার বিবরণ /-- 

ভূধর রাজার, শোকে বাঁচা ভার? 
শোকে রাণী অন্যমন। 

স্বানে গিয়াছিল, কিরিয়া আইল, 

ঘরে ন] দেখি গাঙ্গারে, 

শুকাইল মুখ, বলে কাটে বুক, 
জিজ্ঞাসা! করে রাজারে। 

১৮ 



১৯৩ টিঙ্গাতক্িতরছিনী ] 

কছিছে অচল, কোথা গঙ্গা বল, 

না দেশি কোন কারণ, 

কহিল ডখন, পূর্ব বিবরণ, 

শুনি চষকিত মন। 

গঙ্গার বিচ্ছেদে, রাণী কান্দে খেদে, 
ডবিয়া মরিতে যায়, 

রাজ! ধরে তারে, রাখিতে না পারে, 

বলে বিধি একি দীয় ! 

রাণীরে বসায়। ক্ষণে মোহ যায়, 
ক্ষণেকে চেতন পেয়ে, 

তর্জ্জন গর্ভজনে, ভঙ্দন বচনে, 
বলে আনি দেহ মেয়ে। 

প্রবেশিব জলে, অথবা অনলে, 

কিথা রিষ আজি খাব, 

পাঙ্গ! গঙ্গা করিঃ যদি প্রাণে যরি, 

ময়ে কি গঙ্গা না পাৰ? 

করে শিরে ঘাঁত, গিরি ধরে হাঁভ, 

মেনকা কান্দি অস্থির 
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কম্প পবাকার। অধিক রাজার, 

রাখানা যায় কধির। 

পরে শিরিবর। ধরি রাণী-কর, 
শান্তনা অনেক মতে। 

' কত কব আর, বিস্তর ভাঙার, 

আছে মহাভাগবতে। 

ভ্রীর্গাপ্রসাদে, পরম আহ্লাদে, 
লে গঙ্গা পদতলে; 

মনেতে আনন্দ; ও পদারবিন্দ, 

পাই যেন অন্তকালে। 
রাণী বলে আরে বিধি কি কব তোমারে ? 
জান নাযে আর নাই মাবলে আমারে। 

চক্ষুর পুতলি গঙ্গা প্রাণের সমান, 

ধুলা দিয়] চক্ষে; কেড়ে লয়ে গেলে প্রাণ । 

বিধিরে কি দিব দোষ কি দৌষ রাজার? 

রুঝিলাম ষত দৌষ সকলি আমার । 
ড্করে ফুকরে কান্দে? ভাকে গঙ্গা মারে, 

বলে'কোন্ দোষে মা গে! ছাড়িলে আমারে! 



৪৯২ মাজা ভিতর জিপী- 

কে.আর গাইবে বল এ ক্ষীর নবনী ? 
গলা ধরি কে ডাকিরে বলিয়া! জননী £ 

এই যে-কিদ্ডিৎকাল সঙ্গে দেখ! নাই, 

ফাটে বুক, ছুগ্ধ ভরে ফাটে, দুটি মাই! 
আর কি বাচিব মা গে। প্রাণ রবে খুড়ে। 
থাকে থাকে পুর্বকথ! কত যনে পড়ে ! 
খেদ করে কান্দে রাণী পড়িন্লা ভুভলে, 
কর্দম হইল ধুল! নয়নের জলে । 

রাণী বলে কত আর সব মনভ্তাঁপ ॥ 

যেমন গঙ্গার কন্ম করি অভিশাপ । 

দ্বিজ দুর্াপ্রসাদ ভাবিয়া! মন্দ।কিনী, 

রচিল পুস্তক খঙ্গাভাক্ততরঙ্গিণী । 
এত বলি ক্রোধ করি হাতে জল লয়, 

বলে যদি স্তীর সতীত্ব সভ্য হয়। 

তরে তারা এই কর নিবেদন পায়, 

পাঙ্গার শরীর যেন জল হয়ে যায়। 

জল ফেলে দিরা ভুষে হৈল অচেতন, 
জানিলেন্ গঙ্গা মনে ভাবেন তখন ॥ 
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ঘাটি বটে; না কহিয়! আলিয়াছি ফারে। 
দৈব আমি(১), দৈব দোষে ফেলিলা আমারে ! 

তুৰ্ট আমি, ষায়ের চরণে ভক্তি যাঁর, 

তাহারে অদের কিছু না দেখি আমীর । 

মাতা গক, পিতা গুক, আমি ভাল জানি, 

মাতৃতক্ত জীবনুক্ত মছেশের ৰাণী। 
মায়ের চরণে নতি মতি থাকে যার, 

নারাণলী ঘরে বনি দর্শন তাহার । 

প্রস্ব-বেদনা ভাল জানি বারে বারে, 

সন্তানের মায়া মায় ভুলিতে কি পারে? 

মায়ের মায়াতে গঙ্গ। কান্দিয় অস্থির, 

তিতিল নয়ন জলে সকল শরীর । 

বদ্যপি মায়ের শাপ আমি নাঁহি মানি, 

বেদ মিথ্যা হয়, ক হুন শৃলপাশি। 
মাতৃ অভিশাপ গঙ্গা করিতে ফল, 

গেল কাঁয়া, মহামায়া হইলেন জল । 
সিল ০৮ পতি চিন পল আর জপ পশ্্ও প 

১| দৈব আমি-_-আর্ম সাফাঁৎ অদৃষ্টত্বক্ূপ), তথাপি 
জনৃষ্টজন; ফল ভোগ করিতে হইল | 

ঘ৩ 
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হাহাকার দেবগণ করে একি বলে, 

ব্রহ্মা আসি ব্রদ্ধজল রাখে কমুগওলে। 

এই গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য ব্স। ভার, 

মুক্তির কারণ ইনি সকলের সার। 

দ্বিজ হুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী, 
রচিল পুস্তক গঙ্গীভক্তিতরঙ্গিণী । 

পতিত পানী, মাতা সুরধুনী 
শুন বাছা ভগীরথ, 

নাম নিলে যার। সংসারে নিস্তার 

পায়, পুরে মনোরঙ। 

উদ্ধারিতে শাঁপ, মনের সন্তাপ, 

তব পিস পিতামন্ছ, 

গন্কা আরাধিলা, শরীর ত্যজিলা,, 

ব্যামো(২) কি কব অযু । 

বশিষ্ঠ বচন, শুনিয়া তখন, 
ভগীরথ কান্দি বলে, 

ক চল পিল ৩ সপ জজ ৫ টা সস পাস উস রর 

২| ব্যামোস্্বযামোহ অর্থ সমূহ বিপদ | 



গজাডক্িতয়জিনী | 

কাক্স নাই আর, এ পাপ সংসার, 

নিবেদন পদতলে । 

কিন্তু শুন গুকঃ বাঞ1 কণ্পতন্ক , 

কর কৃপা অবশেষ । 

নাহি জানি মন্ত্র উপাসনা তন্থ, 

কছ না সে উপদেশ। 

শন গুৰক সার, প্রতিজ্ঞা আমার, 

নিবেদি পদকষলে, 

মন্ত্রের সাধন, শরীর পতল, 

মারে আনিব ভূতলে । 

বশিষ্ঠ শুনিয়া, উঠে. শিহরিয়।, 

বলে শুন গুণাকর । 

সে বড় কঠিনঃ॥  জাঁধন ভজন, 
তাছে তুমি শিশুতর। 

মুনি মানা করে, না শুনিয়। পরে, 

ভগীরথ কান্দি কয়, 

দেহ গুৰ দীক্ষা, চাহি এই ভিক্ষ' 

আমারে হও সদয়। 

১৯৫ 



গঙ্গাতক্তিতর জিশী | 

শুনি নুনিবর, দীক্ষা তস্তর, 

দিয়া কৈল অনুযতিঃ 
বলে গুণাকর, শুম পূর্বাপর, 

কুলদেব পশুপতি। 

নব সুর্য্যবংশ, আশুতোষ অংশ, 

এ কুলে মহেশ স্বামী, 

যে ভক্তি তোমার, হবে যে উদ্ধার, 

বুবিলাম সার আমি। 

শনি শিশমতি, গুককে গ্রণতি। 

করিয়া বিনরে কয় 

বলে মুক্ত কর; আমি যে কাতর, 

কাল বিলঘ্ব না সয়। 

জীদর্গাপ্রসাদে, মনের আহ্লাদে, 

বলে গঙ্গা পদতলে, 

আমার এ কার, যদি কাকে খায়, 

ভাষে যেন তব জলে। 

নাজ 
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রাণি পী বিভা, ভাল তেওট। 

ধুয়া | যদি ভ্রীণ হইবে ভবে ভবে শুন মন মজ 
শ্ীগুক চরণে । 

মরিলে কে সঙ্গে যাবে, সকলি পিয়া রবে, 

সঙ্গের সম্বল ভূল ন! রে মন প্রভু যা দিয়াছেন কাণে। 

মুনি কন ভগীরখ শুন বিধান, 
শুচি হয়ে থাক আজি করি দু্ধপান। 

শুনে ভগীরথ পরে করে নিয়মিত, 

থাঁকিল! মে দিন শুচি আছে যেই রীত। 

পর দিন পরম আনন্দে তপোধন, 

পূজা ছোয জপ করে একায়ভ মন। 

ভগীরথ ভক্তিভাবে বমিল! নিকটে, 
মজেশের মছামন্ত্র দিল কর্ণপুটে। 
প্রফুল কদন্ব যেন তনু শিহরিল, 
মন্ত্রের উদয়ে হৃদ-প্ বিকসিল। 

ভগীরথ ভাবে মনে একি চমৎকার ! 

সকলি বে মিছাঃ দেখি অনিত্য নংসার। 



১৯৮ /গঙ্গাভক্কিতরঙ্গিনী | 

কছিবাঁর কথা একি, কৰ আমি কারে? 

যেনাজানে এ তন্তু সে আছে অন্ধকারে । 

গুক যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, পদকপ্পতক, 

দেবতা কোথায় আর দেব দেব গুৰ । 

কি দিলে দক্ষিণ! ছয়, ম। দেখি উপায়, 
বিনা মূলে বিকালাম শ্রীনাথের পায়। 
ভক্তিভাঁষে ভশীরখ, করে প্রণিপাত, 

বশিষ্ঠ তুলিলা শেষে ধরি ছুটি হাত । 
তাঁর পর মায়ের নিকটে রাজা যায়, 
পাঙ্গ! আরাধিতে যায় হইয়] বিদায় । 

কান্দিয়া অস্থির পুরবাসী আর রাণী, 

না মানে নিষেধ ভগীরথ রার বাণী। 

ভগীরখ্থ বলে মা গো শুন তবে লার, 

পিতৃকর্থ যে না করে বৃথ। জন্ম ভার & . 

পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ যোগ যা যত, 
লাভ হয় পিতৃ-ভূষ্টে বেদের সম্মত । 
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা আনিব গঙ্গা যারে, 

কেঁদনণ, বিদ্বায় শীত করো! আমারে । 
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দ্বিজ ছুর্শাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দা কিনী, 
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তি ভরঙ্গিণী। 

ধুয়। | মরি কিব! শ্রেহ সন্তানের প্রতি মার | 

যাঁও কিম্বা রও কথ] রাণীর বল? ভাঁর। 

রালী বলে ভগ্গীরথে, সাবধানে যাবে পথে, 
বখচি যদি দেখ! হবে ম! বল একবার। 
প্রীতঃকালে করে! স্নান, ফল মুল জলপা'ন, 
খাবে বনে কি পাইবে আঁর। 

নিতান্ত জানিল রাণী, পুত্র যাবে তপস্যা য়, 
রক্ষণ বান্ধি সঁপে রাণী অর্ধ দেবতার পাঁয়। 

শীতল কিরণ রৰি কর প্রভু নিজগুণে, 
বনের দেবতা! রক্ষা করিৰে নিবিড় বনে ॥ 

সুধাকর ক্ষুধা ছৈলে দয়া কর ভগীরথে, 
দুর্গতি-হারিণী মাঁগে! নিয়া যাবে ভাল পথে, 
তৰগণ ছায়? দিও পশু পক্ষ বন্ধু হবে; 
ধর! তুমি বৈর্য্যরূপণ অপরাধ নাহি লবে। 

কালরাত্রি কালী মা শো নিবেদিব পায় কত, 

অভয় করিবে দান পাবে সস্তান যত। 



শঙ্সাতক্তিতরঙজিন। 

সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা ঝটিত প্রসন্ন হবে, 

দীনে দয়া করিলে মা জগতে খোবণা রবে । 

এত বলি ভগীরথে বিদায় করিয়। বলে, 
সাবধান হবে বলে, ভাঁলিল নয়ন জলে। 

ছিন্নতক ছেন র(ণী ভূমে গড়াগড়ি ষায় 

মাতৃ আজ্ঞা নিয় ভগীরথ সুখে বনে ধায় । 

ক্ষর্ণে উঠে, ক্ষণে রাণী ম্েহ জন্যে যোহ পার, 
বহপহার1 গাভী যেন, ধায় পথ পানে চায় 

মর কি মঘত1 মার, যার তুল্য নহি আর, 

সন্তানের জন্য কত হ্রুঃখ ভেবে দেখ মার। 

ভগগীরথ মার পদ সর্বদ! ভাবেন মনে, 

গঙ্গা আরাধনা হেতু গঁবেশ করিল। বনে । 

শ্রীদুর্গাপ্রনাদ বলে কত গুণ কব মার, 
মাঁতৃভক্ত যেই জন তার পায় নমস্কার |, 

পিল আন 

দুয়া] ভগীরথ গ্রবেশে কাননে প্রথমতঃ | 

বালক ভগীরথ, না চিনে কোন পথ, 

করিল! কাননে প্রবেশ 



শি শশা এ আল্যা) 

গঙ্গাভক্ষিতর সিণী | 

তমাল শাল তাল,  রদা'ল শরজাল, 
দেখিয়। স্মরয়ে ঘহেশ। 

ডাকিছে বনে ঘন, সঘনে পশুগণ, 

মহিষ শার্দ,ল চমরী ; 

পড়িস্না অজগর, গর্জায় ঘোরতর, 

কালিনী(১) কুশীল! পামরী। 

অভয় অতি মনে» মিংছের নাদ শুনে 

খহনে গরজে গভীর, 

গুর্বিণী ছাড়ে গার, ভয়েতে গেল ভাব, 

রাজার কীপিছে শরীর। 

গবয় থেকে থেকে, বেড়ার ডেকে ডেকে, 

গণ্ডার মাতঙ্গ উল্তুক, 
বনেতে পণ্ড যত; স্বভাবে উনমত, 

খেলিছে ভল্গুকী ভল্গুক। 

পশুতে ঘেরে পরে, দেখিয়া নরবরে, 

ভয়েতে শুকাইল মুখ, 

১1 কালিনী--কালভূঙঙ্গী | 

২৩১ 



০২ জাভাভিতর ভি সি | 

মহেশ ভাবি মনে, মুদিল ছুনয়নে 

কাপিছে খর থর বুক। 

ঠেকিল ঘোর দায়, পশুতে খেতে চায়, 

ভয়েতে কান্দি মোহ যায়, 

ভাকিছে কোথা হর; বিপদে পার্দাধর, 

ওনেছি ও পদ উপায়। 

যদ্যপি প্রাণে যাই, তাহাতে খেদ নাই, 

মনেতে রবে এই খেদ, 

মৃতার মৃত্যু-ভয়। ও নাম নিলেষার; 

মিছা! যে হবে প্রভু বেদ! 

শুনহ পশুপভি, আমি যে শিশুমতি, 

ভকতি জ্ঞান কিছু নাই, 

পশুতে প্রাণে মারে, ডাকিব আর কারে, 

ভরসা ও নাম দোহাই । 

নিষ্পাপ সে শরীর, রাজন অতি ধীর, 

কাভরে ডাকে সদাশিবে, 

যে নামে যম কাপে, সর্বদা পে আলাপে, 

পশুতে তারে কি করিবে? 



ধুয়া । 

গঙ্জাভদ্িতয জিশী | 

ভকত ভঙ্গীরথ, পেয়েছে জ্ঞান-পথ, 

সকলি গুকর কৃপায়, 

নামেতে কি ন! ছয়) কি করে পশু ভয়, 

সভয়ে সুদুরে পলায়। 

ভারেতে গদগদ, ভাবিছে শিব পদ, 

হুদয় কমলে রাজন্, 

কানন নির্জন) সে পদে বাধে মন, 

করিছে স্বকার্যা-সাধন। 

যাঁছারে বিধি বাঁম। না জানে শিব নাঁষ, 

সেআছে বিব্ প্রমাদে 

নাষেতে চারি ফল, নয়নে ঝরে জল, 

বলিছে শ্তীর্গীপ্রসাদে। 

'রাঁঃ ইমন্ 7তাঃ অধ্যমান। 
শিব কিঞিৎ ককণা কর হইয়া]! সদয় । 

প্রভু ওছে কৰুণাময় | 

তিন কালে পার্থিব লিঙ্গেতে পুজে হর, 
নামেতে নিমগ্ন চিত্ত ডাকে নিরস্তর। 

২০৩ 



গঙ্গা ভক্তিতরজিণ' | 

নবীন শ্রীফলদল জল বনফল, 
শস্ভুর চরণে দেয় অপূর্ধ্ব কমল। 

করে করে করতালি কক্ষ বাজী ইয়ণ, 

গাল বাদ্য গান করে নাচিয়া নাচিয় | 

অধসানে অষ্ট অঙ্গে সহত্র প্রণাম 
অবিরাম রসনায় জপে শিব নাম। 

সহজ বংসর ধ্যান করেন রাজন্, 

পড়েছে বিষম ফের শুনহ কাঁরণ। 

হুর বৈসে ছিমালয়ে গঙ্গার বিচ্ছেদে, 
পুনর্ববার যোগেতে আছেন প্রড়ু খেদে। 

কামদেব ভন হবে, জন্ম ছবে মার, 

মেনক'র গর্ভে জন্ম. ছবে পুনর্ধ্বীর | 

গেরীর বিবাহ হবে, গঙ্গাধর সনে, 

ভ;বভরে ভব বনে ভাবিছেন মনে । 

ছেন কালে মহেশের মন উচাটন, 

ভক্ত ভগীরথ তথ করিছে স্মরণ । 

ঈশান ভ!বেন ভাল দায় উপস্থিত, 
একে মরি মনোদুঃখে, একি বিপরীত ! 



শাঙ্গাভিভিতরজিপণ |. ২০৫ 

আমি বার পাদপদ্ব ভাবিয়! না পরই), 
ভগীরথ বালক ভাবেন মনে তাই। 
“ পক্ষ-হীন পাখী যেন উড়িতে সে চার। 

. সাঁতারে সমুদ্রে পার হেন অভিপ্রায় । 
কি করিব, সুর্য্যবংশ তক্ত অতিশয়, 

ভগীরথে না রাখিলে নাম লোপ হয়। 

ব্যস্ত আমি, সর্ধদ! যোগেতে যায় দিন, 

ভতলে গঙ্গারে আনা বড়ই কঠিন । 

দয়! করি দৈববাণী কহেন মহেশ, 

গঙ্গা আরাধনা কর কহিল বিশেষ । 

ভগীর দৈববানী শুনি ভাবে মনে, 

শুন গঙ্গা আরাধনা, বিজ কবি ভনে ॥ 

চলে রাজা ছিমাচলে, কোথা! গন্। গঙ্গা বলে, 

দয়াময়ী ভক্তের জীবন ॥ 

আমি দীন অকিঞ্চন॥ বিপত্তে ভব চরণ, 

শুনিয়াছি তারণ কারণ । 

হিমালয়ে উপনীত, গঙ্গার গুণানুগীত 
গায় রমনায় জপে নাম; 



২০৬ গঙ্গাতভি্তরসগি শী | 

বলিয়া পর্বতোপরে; কঠোর তপস্যা করে। 
শুদ্বশীল শিশু গুণধাম। 

প্রথমতঃ যোগে মনত শরীর করে শোধন, 

নেতি থেখৃতি বস্তির স্তস্তন(১), 

গুকর কৃপায় দীক্ষা) হইল নকল «শিক্ষা 

সিদ্ধ করে চৌরাশী আবন। 

শরীর করিল শুদ্ধি নির্মল হইল বুদ্ধি 
সমাধিতে বমিল রাজন, 

গুক উপদেশ গোড়া, নিদ্ধি করে মন্ত্র যোঢা(২), 
করে কুলকুণ্ডলী(৩) চালম। 

ভক্তি বিনা করে যোগ, মিছামিছি কর্ম ভোগ, 

তগীরথ ভক্ত যোগী জ্ঞানী 

পপ পাশা পরা 

১] আর্বস্ত্র উদরস্থ করিয়া অভ্যপ্তরস্থ মল শোঁধ- 

নে নেতিধৌতি বঙ্গে | প্রাশায়াম দ্বারা বাজুবদ্ধ করি! 

ভলপেটকে স্থির করার মাম বাস্তির ভ্স্তন | 

২1] যোঁড়াযন্ত্রবিশেষ | 

৩| কুলকুণ্ডুলী-মাড়ীবিশেষ | 



গঙ্গাতভিতরজিশী। ২০৭ 

, ই লক্ষ মণ্ডলাকারেঃ যোগ করে সহুশ্রীরে(৪), 

ইথে মুক্ত জীব শিব বাণী। 
প্রথমে ভক্ষণ ফল; দ্বিতীয়ে গলিত দল, 

এইরূপে কত দিন যায়) 

ত্জে শ্বেষে ফুলর্দল, ভক্ষণ করিল জল, 

জীবনের জীবন উপায়। ্ 
অবশেষে অনশন, গঙ্গাপদে দা মন, 

কঠোর করেন মানে মালে, 
বিশেষ কহিব ভার, পুরাণে কহিল সার, 

শুন পুণ্যলাভ অনায়ানে। 

শ্ীহর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে, 
দয়া কর সুরশৈবলিনি, 

কণ্ঠে করি অধিষ্ঠানন শুনমা হুভনগান, 

, নাম গঙ্গাভক্তিতরক্িণী । 

দি সি 

সপ আর উপ শক ০০০৯৪ 

8 | শহআ(ে-স্ওকস্ত্রোজ্ মম্তকন্থ সহজদল কমলে | 



২9৮ গল্াভদ্কিতরজিপী 

ধুয়া | ফিরে চাঁও খে। তারিণী তাঁপিতে এইবার | 

ক্লপাবলোকনে ক্ষতি কি তোমার 

রুপাসিন্ধু কণিকা দানে শুকাবেন। মার | 

বৈশাখে প্রথরতর হুর্য্যের কিরণ, 
জীবন বিহনে যাতে শুকায় জীবন । 

ফুটি যেন মাটী ফাটে তপন তরাসে, 
মধ্যাহ্ন কালেতে চাষ নাছি যায় চাবে। 

মাটিভে. পড়িলে ধান্য খই হয়ে যায়। 

ভগ্গীরথ এ মাসে থাকেন উর্ঘা পায় । 

মল্লিক মালতী মাল! গ্লোলাপ চন্দন, 

মনে মনে গঙ্গাপদে করে নিবেদন । 

পাড়া নাই শরীরে, সর্ঘদ। ভাবে মায় 5 

ভয়ানক পণ্ড পক্ষী খ[ইতে নে চায়। 

ভক্ত ভণ্দীরথে, নষ্ট করে সাধ্য কারি? 
দয়ামর়ী বিনা অন্য চিন্তা নাহি যাঁর। 

জ্যৈষ্ঠের দিদাঘে লোক ধড়ফড় করে, 
ইাপ ধরে রইতে নারে বাহিরে কি ঘরে। 



গঙ্গা ভিতর জিশী | ২০: 

চৌঁদিকে ভ্বালিয়া অন্মি উর্দমোতে পন, 

মধ্যে বসি ভগীরথ করেন ভজন 1 

পঞ্চতাপে পঞ্চভূত শরীর শুকায়, 
সুশশীতল জল ফল স্ুত্বী লোক খায়। 

ভগীরধ গঙ্গা-পাদ-পন্মে রাখি মন, 
মানসে শীতল বত করে নিষেদন । 

আবাঢ শ্রাবণে লোক নাহি ছাড়ে ঘর, 

ৃ ফি বদ্রীধাত মেধ ডাকে ঘোরতর । 

ভশীরথ ভিজিয়। কাটান ছুঃখে কাল, 

রক্ষ] হেতু গঙ্গার চরণ যনে চাল । 
ভাদ্রেমাসে ভাসে জলে হুকন্ত কর্ম? 

আশ্বিনে শরত রৌদ্র যেন ষম সম। 

পক্ষী খায় অঙ্গ ঘর্্ম ঝরে অবিরাম, 
শিরাজালে ব্যাপ্ত তনু তরু জপে নাষ। 

কর্তিক মানেতে ছৈল শীতের আরম্ভ, 

ভগীরথ আরস্ত করেন জলম্তস্ত। 

মার্গশীর্বঃপৌঁষে শীত যুবক ছুরস্ত, 
তকণী, তপন, তুল' সেবে ভাখ্যবস্ত ৷ 

১৪ 



হও গাঙ্লাকভিতরজিপ | 

ভর্গীরথ জল মধ্যে বসে ভাকে মাকে, 

ক্ঠাবধি নিমগ্ন করিয়া থাকে পীঁকে। 

মকরে প্রখর রবি-হিম ধোরতর, 

বালক যুবক বৃদ্ধ কাঁপে থর খর। 

রাজার এ মাসে তপ এইরূপে ধায়। 

'আীতের বসন নিবেদন গঙ্গাপায় । 

বসস্তের আগমন হইল ফাল্তনে, 

বিরহী অনার মন দছে কামাগুণে। 

মলয় পবন বছে ফুটিল গোলাপ, 
কোকিল কোকিল! সুখে করয়ে আলাপ । 

পুঙ্গগন্ধ ওই গান ওই সমীরণ, 

কৌঁপিন কদয়ে যাতে যোগী মুনিগণ। 

, অন্যের কি দিব দোষ অপ্পরুদ্ধি জীব, 

. কাষদেব ভন্ব যাতে বাস্ত সদাশিব। 

ভগীরথ রাজা বটে কি ইন্দ্রিয় বশ! 
সার রসে আছে যন ভুলে অন্য রস। 

যধুষ'পে মায়ের চয়ণে রাখি ঘন+ 

মনে মনে করে রাজা চাষর ব্জন। 



গজাতক্তিতরজিশী | । ২5১. 

এইরূপ অধুড বসর তপ করে, 

গঙ্গার হইল দয়া জানিলা অন্তরে । 
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দকিনী, 
রচিল পুস্তক শঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী। 

স্পোম্পীশীশস্সিপ পা পান 

রাঃ বেহাগ, তাঁঃ তিওট। 

ধুয়া। ভক্তে ভয় দেখাতে, চলিলা আকাশ পখ্ে, 
শিবানী সে জর দিরা| নিশি অন্ধকাঁর যোর,আনন্দে 
সবে ভোর, কাঁপে ত্রিভুবন শঙ্কা পাইয়।। 

হইল দরা মার, বুঝিতে ভক্ত সার, 

জানিতে পাঠান স্বগণে। 

উৈরব চলে রঙ্গে; ভৈরবী নাচে সঙ্গে, 
প্রমথ গ্রেমানন্দ মনে। 

বেতাল ধরে তাল, সত্ধদে বলে ভাল, 

ভাল রে ভরত রাজন। 

যেপদ ভাবে ভব, হবেকিলাভ তব, 

রুঝিব পাধক কেমন ? 



২১২ গ্জাভভি্য়জিনী | 

যেখানে ভগারথ, পরাতে যনোরথ, 

যোগেতে আছেন বলিয়া, 

শিবানী সেনা যত, স্বভাবে উনমত, 

রাজারে ঘেরিল আসিয়া । 

প্রথমে ক্রোধে কয়, দেও ছে পরিচয়, 

কে তুমি বনিয়! কাননে ? 

যদ্যপি ভাল চাও, এখনি উঠে যাও, 
নতুবা যরিবে জীবনে । 

ভৈরবী ঝাঁকে বকে, কাঁণের কাছে ডাকে, 
রাজা কি তাহাতে ডরাঁয় ! 

ভাবিছে মার পদ, যে পদ সুধাছদ; 

মন যে ড্বায়েছে তায়। 

কেছবা হাসে হিহি, কারবা! লেল জিছি, 

হুঙ্কারে ডাঁকিছে রাজারে , 

শুনে কে সেবচন, যে রসে আছে মন, 

রাজার ভয় আরকারে? 

কাহার শুল করে, ভীষণ অসি ধরে; 

সুয়ায়ে বলে সাবধান । 



গজাভক্িতরিখী | 

না মানে ভয় চয়, রাজন মন্থীশয়, 

করেছে প্রাণ পদে দান। 

দুশীল সুনিপুণ। বংশেতে যেন সন 
সে পদে প্রবেশ তমন। 

ভৈরব বলে ভাল, কাটিলে মায়াজাল, 

সাধক বটেরে রাজন । 

ভৈরব ফিরে ষায়। সংবাদ দিল মায়, 

শুনিয়া চলিল! ভারিণী, 

প্রসাদ দাস মার, তার মা এই বার, 

ত্রিগুণা ত্রিতাপ হথারিণী। 

রাঃ খান্বাজঃ। তাঃ ধামাল, 

২১৩ 

ধুয়া । কিব। দয়! অভয়ার সেবকেরে, নিষ্তার করিতে 

স্ুরধুনী আকাশ পথেডে উপনীত, 
সেবকের দুঃখ দেখি হইয়! ছুঃখিত 

আইল ঈশের ঈশানী| সুরধুনী মাবিল| ছিল] রথে, 
বলিছেন ভগীরখে। ঘুচাঁতে তোমার খেদ এসেছি আপনি ॥ 



১6 ধাঙ্গাডকিহযরজিবী | 

সেবক বতসলা দেবী উপজিল দয়া! 
ভয় নাই ভগীরথে কছেন অভয়! । 

যুচাইতে ছুঃখ বাছা এসেছি তোমার, 

হবে তব বাঃ”পুর্ণ চাঁছ একবার । 

যারে তুমি মানসে ভাবি বাছা ছুঃখে 

সেই আমি চেয়ে দেখ দ্াণ্ডায়ে সম্মুখে । 

ভগীরথ তর হেতু না কছে বচন, 

মনে ভাবে মার পদ মুদিয়? নয়ন। 

ছুর্গতি হা'রিণী দয়াময়ী মার বার, 
উত্তর করছ বলে ডাকে বারেবার। 

ভগীরথ ভাঁবে যদ্দি উত্বর ন। করি, 

ক্রুদ্ধ পাছে হন তবে, ত্রিপুরানুন্দরী ! 

চিন্তিত হুইয়! পরে কন গুণধামঃ 

যে ছও দে হও মা গো চরণে প্রণাম । 

ভোমার কথাতে মা গে। না হয় প্রত্যয়, 

তবে হয় গত্যয় প্রত্যক্ষ কিছু ছয়। 

শুনি সুরবন্দিনী ছাসেন খল খল, 

ভয় পায়ে ভগীরঙ হয়েছে চঞ্চল । 



গক্ষ ভি ক্ষিক্করজিনী | ১৫ 

এত বলি মহাঘায়! হইল ষদয়, 

চৈতন্যক্লপিণী হৃদে হইল উদয় । 

চৈতন্য জন্মিল মনে দেখে গঙ্গা! মারে, 
বলে তবে রক্ষা মা গে! করছ আমারে । 

দ্বিজ ছুর্াপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দকিনী, 
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরক্গিণী । 

ধুয়া | যদি মণ দয়] করি এসেছ, অধমে ত্রাঁগ কর 
এ ভবে | 

কাতর দেখিয়। গঙ্গ। বলেন রাজারে। 

যে বর চাছিবে বাছা দিব ত। ভোমারে। 

ভগীরথ বলে, অন্য বরে কাঁজ নাই, 

ত্রদ্ষশাপে উদ্ধারো যা এই বর চাই। 

যড়ঘুত সত নট সগর রাজার, 
সেই বংশে জন্ম মা গো আমি কুলাঙ্গার। 

ভারিণী বলেন বাছা! আর থর চাও, 

ভগ্গীরথ বলে কি মা বালক ভুলাগু ! 

তুমি বদি পৃথিবীতে না কর গষন, 
নিতান্ত ভোমার দাস ভ্যজিবে জীবন। 



নাঙ্কিক্িররস্িণী |. 

ঈশ্বরী বলেন সে যে বিধাতা হাত, 

হবে না ফদাপি হয় ইন্দ্র পাত। 

বিধি যে জানেন জন্ম হি যদ যায়, 
কমণ্লু ছৈতে নাহি রুণিক' প্যশায়। 
তগীরখ বলে মা প্রভার তুমি কারে? 

তোমার চরণ বলে জানি বিধাতারে। 

আজ্ঞাকারী বিধি মা গো এই বৈত নয়, 
কটাক্ষেতে কত বিধি স্ব হয় লয়। 
তারিণী বলেন তবে শুন বাছাঁথন, 
তোমার অধিক ভক্ত বিবি এক জন। 

বিধি না ব্দিয় দিলে গতি করা! ভার, 

অতএব ভপজ্যা করছ তুমি তাঁর। 

এত বলি স্ুরধুনী ছৈপ অনর্শন, 
দ্বিজ বলে শুন মবে ব্রহ্মার ডজন । 

ঈশ্বরীর উপদেশে ব্রহ্মার তপস্যা শেষে 
করে ভগীরথ পুণ্যশীল। 

জপে মন্ত্র ডাকে নাষ, রলনায় গুগৰাম, 

বিরাষ নাহিক এক তি । 



গঙ্গা ভিতর | 

দৈববলে নাহি ভরয়, দেবীদাম: দয়াময়, 

ভগীরথ ভকত সাধক, 
দ্বিতীয় ভৈরব যেন, জ্ঞান ছয় মনে হেন, 

তেজঃপুঞ্জ যেষন পাবক। 

উইতে খ্যাইছে শায়। আছে রাজা উর্দপায়, 

করে ষোগ কঠিন ভজন, 
এমন যোগ্যতা! কার, অনাহারে বাচা ভার, 

প্রাণ আছে খাইয়া পবন । 

ব্রহ্মার না দেখা পায়। ভাবে রাজা অনুপায়, 

করে যোগ বমিয়া আসনে; 

বলে ত্রহ্ধ৷ দয়া কর, কিস্কারের ছুঃখ হর, 

হের প্রভূ কিঞ্িৎ নয়নে । 

বলিয়াছে বেদ সার, সার কথা বিধাতার, 
মহাঁমস্্ব দেবের জীবন, 

২১৭ 

ইছাতে যে ভয় ছয় সেকথা যে মিথ্যা নয়. 

বিপাকে মরে যে অকিঞ্চন। 

ভোষার কথ! ঘায়, গরশা পড়িয়া পায়,, 

পরম আদর করেতারে। 



২১৮ গর্জাত ভিচয়জি | 

দয়াময় বেদে কয়। কেন কপ নাহি ছয়, 

কেন এড নিষ্ঠুর আমারে, 
ককণা ভোমায় যারে, কোন্রূপে বাঁচাও তারে। . 

হয় সুখ কত করে ভোশখা, 

বিধির বিপাঁক যার, বাঁচন সংহ্কায় ভার, 
লোক করে ম্বিথ্যা অনুযোগ । 

একাস্ত করিয়া ঘন, ও চরণে সমর্পণ, 

ডাকে রাজ! চক্ষে পড়ে নীরঃ 

তপধল তপস্থীর, রাজন অতি সুবীর, 

দীনে দয়! হইল বিধ্রি। 

রীদুর্গাপ্রদাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে; 
দয়। কর নুরশৈবলিনি, 

কে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নুভন গান, 

নাম খক্ষাভক্তিতরঙ্গিণী। 

ধুয়া। ভকত বসল বিধি করিল গমন | 

কপ! করি ভগগীরথে। উপনীত শুন্তপথে 
দয় করি দিল দরশম | 



গঙ্গাতিজিতরঙ্গিণী | ২১৯ 

বিধির বিস্ময় মনে করিলা গমন, 
ভগীরথে দয় করি দিলা দরশন । 

বিরিঞ্ি বলেন, কেন করিছ কঠোর? 

বয়নে প্রবীণ নহ; নবীন কিশের । 

তোয়ার তপের বলে আমি যে অস্থির, 
তোমারে অদেয় কিছু নাছি বাছা ধীর । 

শীঘ্র চাহ বর বাছ। সুশীল সুজন, 

চাহ যদি দিব বর এ তিন ভুবন। 

বিধাতার দয়। দেখি দেবতা ভাবি, 

দেবরাজ বলে বুঝি ঘটে বিপরীত । 
গ্রহ্দও দিকৃপাল বলে একি দায়? 

ভগীরথে ব্রহন্ষা বর শীত্রে দিলে হয়। 
যম বলে আমার যমত্ব বুঝি যায়? 

যমের ভাবন1 যেটা, সেটা মিথ্য। নয় । 

দেবতা ভাবিত। পরে বিধাতা রাজারে, 

বর চাঁছ বর চাছ, বলে বারে বারে। 

প্রণাম করিয়া রাজা করে নিবেদন, 

আমার দুঃখের ক কব বিবরণ? 



ইংও গঙ্গাতকিতঃন্িণী। 

কছিতে ষে হয় ভয়, কছিবে কি দাস? 
হইয়াছে সর রাজার সর্বনাশ । 

যড়যুত স্ুত ভল্ম হয় ব্রশ্মাশাপে, 

তোমার শরণাগত জেই মনস্তাপে । 

গঙ্গার গমন বিন! আর গতি নাই; , 

গতিনাথ ! গতি কর তবে গতি পাই। 

ভগীরখ বলে নিবেদন পদতলে, 

শুনিয়াছি, সুরধুনী তর কমগুলে । 

সেই গঙ্গা দিলে প্রভু তবে আমি যাই 
ইছ] দিনা! অন্য আর বরে কাজ নাই। 

শিহরিয়। বিধি বলে, সে আর কেমন, 

সাধু বটে, কথা কহ বালক যেমন! 
গুকদত্ত তত্বমসি। কেবা দেয় কারে? 

যে পারে দে কাজ বাছা কহিবে ভাছারে। 

অমরাবতীর রাজ্য চাছ দিতে পারি, 

যম আদি সর্বদ] হবেন আজ্ঞাকারী । 

ভগীরথ.বলে প্রভু কাজ কি তাহাতে? 
আভিলাষ কর পূর্ণ উপকার যাতে। 



গলাভিক্তিতরজিণী |, ২২১ 

রাজ্য ধন জন সুখ আমি নাহি চাহি, 

গঙ্গা যদি না দেও; জীবনে কাজ নাই । 

কান্দিয়া আকুল রাজ হইল অস্থির, 

একাস্ত ভাবেতে দয়! হইল বিধির । 

কিঞ্িৎ চিত্তিয়! বিধি বলেন রাজারে, 

আভিলাষ হবে পূর্ণ দিব গঙ্গ! মারে । 

কিন্তু কে ধরিবে বেগ ? দে যে বড় ভার, 

আশুতোষ বিন! বেগ ধরে, পাধ্য কার? 

ভগীরথ বলে, ভাল, তাহে নাহি ভয়, 

প্রভুর চিহ্নিত আমি, তিনি দয়াময় ॥ 

বিধাতা বিদায় পরে, স্বস্থানে গমন, 

তার পর শুন কিছু গঙ্গার বচন। 

দ্বিজ ছুর্গাপ্রমাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী, 
রচিল পুস্তক গ্রঙ্গাভক্তিতরর্সিণী । 

রাঃ বেহাগ, তাঃ ধাষার | 

ধুয়া | মা গে! অনন্তরূপিণী ভোমীর মায়া কে জানে? 



২২২ গঙাভক্িতরজিণী | 

রিধাঁতা তখন; করে লিবেদন। 

সবিশেষ গঙ্গ] যারে, 

বলে মা ভারিণি, নাহি সরে বাণী, 
কছ্ছিব কি মা তোমারে। 

সাধক তোমার, সগর রাজার, 

বংশ-খর ভগীরথ, 

“ছে মনম্তাপে, পড়ে ব্রন্ষশাপে, 

সিদ্ধি কর মনোরথ । 

তুমি পৃথিবীতে, না গেলে ভারিতে, 
কে পারে মা শক্তি কার? 

তোমা বিনা মুক্তি, নাহি শিব উক্তি, 
ভক্তিমুক্তি মুল তার। 

ত্রিপুরারীশ্নারী, তুমি শুভকারী, 
এ বারি দেবে না পায়, 

পরশিলে জল, কব কত ফল; 

চারি মুখে বলা দায়। 

শুনিয়া শিবানী, বিধাতার বাণী, 
বলেন একি কহিল? 



গঙ্গাতভিতয়ঙ্গিগী। ২২ 

পাঁপে ভর! ধরা। গিয়া পাপ করা। 

কি বুঝি ছেন বলিল! ? 

পরশে এ জল, জান কত ফল, 

চারি কপ লোকে পায়, 

জবনিয়! শুনিয়া, বল কি বুঝিয়া। 

পাপে ডুবাইতে কায়। 

শুনিয়া বিধাতা বলে শুন মাতী, 

কেন গুভার তারাণ, 

শামে পাপযায়। এত ভয় তায়, 

ভুলাও পাপহারিণি? 

গঙ্গা কন পুনঃ পরে আর শুন, 

বচন মধুর রস, 

প্রষাঁদ কবির নসরম শরীর, 

ভাবেতে তনু অবশ। 

ধুয়া | আমি বাঁ কি 1--তনু- শুনবিধি পাপে ভর। ধর] 

তারিণী বলেন, পৃথিবীতে পাপচয়, 
আমার গমন করা'কি রূপেতে হয়? 



হ্হঃ শণভাভিতয়জিবী | 

কলিকালে কলুধ করিবে পাপী ক, 
লোভে লোক করিবেক পরকাল হত। 

মদেতে মাতিয়া লোক গুককে নিন্িবে, 

দেব দ্বিজ উকলোক কেহ না যাঁনিবে। 

ই্থাতে নরক ঘোর ভোমার লিখন, ' 
অনুচিত দে পাপীর মুখ দরশন। 

পিতা মাতা মেব! না করিবে পাঁপী যন্ড, 
কটু কবে হইয়ী ভার্ধ্যার অনুগ্গত। 

এক ব্রহ্ম উপাসনা হেতু অবভাঁর, 

করিবে পাষও লোক ভেদ দেবভার। 

কন্যা পুভ্র বিক্রী হবে; পশু পক্ষী মত; 

করিবে যে পাতিত সে, দে দেশ পতিড। 

গৃহ্ীর উচিত দেবা করিতে অভিথঃ 

হইবে অধম লোক তাহাতে বঞ্চিত । 

করিলে অতিথি সেবা চতুর্ধর্গ পায়, 
না করিলে পাপ দিয়] পুণ্য লয়ে যায়। 

পাল হুইয়। পতি, ছাড়িবেক সতী, 

অপতীতে অনুগত হুবে দু্টমতি । 



শাজাতিক্িতর নী | ২৫ 

গুক আজ্ঞা অবজ্ঞ! করিবে গুঁ়নর, . 

পাইয়া পরম মন্ত্র ছাড়িবে পার । 

কুহুকে কাঞ্চন ভাজি কাচে হবে রাজী, 
রুঝিবে না পাপীলোক দেই ভোজবাজী । 

স্বামীর সেবায় নারী হইবে. বিহীন, 
ছাড়িয়া! পতির নেব! হবে পরাধীন । 

স্বামীর শাপেতে নষ্ট হবে অহঙ্কার, 
ছুর্গতি না দেখা বাছা যাবে কুলটার । 

পতিত্রত তীর পরশে পাব সুখ, 

পাপীয়সী পরশিলে পাব বড় হুখ। 

ভেদাভেদ ঘ্বেষান্ত্বেষ হবে প্রবর্চনা, 

পরামর্শ জিজ্ঞাসিলে দিবে কুমন্ত্রণা । 

পরদার হরণে না জাতি ভেদ রবে 

ছাঁগ পশ্ড মত লোক নরকে ভুবিবে | 

স্রুধা কি তৃষ্ণায় যদি অন্ন জল চায়, 

দয়া না করিবে ছুট প্রাশ যদি যায় । 

সাধু নিন্দা নীচ কর্ম করিবে নির্ব্োঘ, 
বিনা অপরাধে গুক করিবেন ক্রেষ | 

১৫ 



২৬ - গঙ্জাভদ্ভিতরলিদ | 

আত্মীয় স্বজনে আগে করিবে আশ্বাস, 
প্রবঞ্চনা করিয়া! করিবে সর্বনাশ । 

থাকি আমি সর্বদা জীবের ঘটে ঘটে, 
স্ত্রীলোক আমার ছাঁয়া, জান তুমি বটে। 

নারী অপরাধে দণ্ড নাসিক বিধাঁনঃ 

না বুঝিয়া আমার করিবে অপমান । 

কুরৃতি করিবে পাপী, হবে দস্ত্য চোর, 

না বুঝে ভোগিবে পাপী রোরবাদি ঘোর । 

আর কি বলিব আর শেষ এই হবে, 

আমারে ছুইয়! লোক মিছা কথ! কবে। 

ভাবিয়া এসব পাপ মনে ভয় হয়, 

ভূতলে গমন করা পরামর্শ নয়। 

বিধাতা বলেন নিবেদন করি পায়, 

বদ্যপি বাঁলক;কিছু জানি মা তোমায় । 

পাপনিবারিণী মাগো পাপে কেন ভয়, 
লইলে ও নাম পাপচয় ধ্বংস হুয়। 

এইরূপে স্তব বিধি অনেক করিলা। 
ভক্তের জন্যেতে গঙ্গা যাইব কছিলা। 



শঙ্গাভভিতরজিনী | ২২শ 

ভপীরথে ত্রন্ধা কন শুন গুণাকর। 

মছেশের আরাধনা কর অতঃপর । 

ছিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া যন্দাকিনী, : 

রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরক্গিনী। 
ভগীরথ পুনরায়, হিমস্ত পর্ব্বতে যাঁয়। 

বিশ্বনাথ বসিয়া! যেখানে, 

বন্দিলা শরীক পদ, ভক্তি ভাবে গদ গদ, 

শিবনাম ধলিছে বদনে। 

শিবের সেবক দু, সাঁধক রাঁজন বড়, 

কশ্মসিদ্ধি পুরাতে রাজার, 
দিয়াছেন বর হর; নাছি কিছু অবসর: 

এখন ছাঁড়ান আর ভার। 

ডাকেতে চৈতন্য হয়, কছেন ককণাময়, 

কেন বাছা ভাকিছ সুধীর, 

ভয় কি তোমার আর, বল বাছা সমাচার; 

কবে লাভ হবে গঙ্কানীর । 

সধিনয়ে রাজী কয়। বলে শুন দয়াময়, 

ধন্য অমি কপায় তোমার, 



২২ 'গাযাভদ্িতরজিশী | 

হইয়াছে দয়া মার, বিষম সমস্যা! তার, 

ভোঁষ1 বিন। গতি নাই আর। 

করি পদে নিবেদন, ছবে মার আগমন, 

কিন্তু কে রবে বেগ তার? 

নিবেদিব কিবা আর, রাখ যদি এইবার, 

তবে কুল হইবে উদ্ধার । 

শুনিয়ন রাজার বাণী,  কহিছেন শুলপাণি 
সাধু সাধু সাধু ভগীরথ, 

ভাগ কি ইছার পর, সবে নায় গঙ্গার, 

পুরইলে তুমি মনৌরথ। 

গেধণ করা মত নয়, ত্বরায় আইলে হয়, 
যাও বাছ। বিদায় হুইলা। 

প্রণাম করিয়া পায়, মার কাছে রাজা যার 

পরে শুন যেমন কহিল । 

জীচুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে, 
দয়াকর স্থুরশৈবলিনি । 

কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান,। . শুন মা নুতন গন, 
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিপী?। 



গঙ্জীতভিরজিনী ] ২২৬ 

ধুয়া। আমন্দে নাচে মহাকাল । 

ব্রন্ধাকে গঙ্গাকে রাজা করিয়া প্রণাম, 

শিব আজ্ঞা বিধিরে কছিলা গুণধাম । 

ছিমালছ্ক পর্বতে দাড়ান সদণৃশিব, 

সুরধুনী আগমন শুন লর্বজীব । 
ব্রদ্থকমণ্ডলে ছিলা করিলা গমন, 

তরাইতে তিন ধারা হইল! তখন । 

ত্বর্গে মন্দাকিনী মা! পাতালে ভোখবতী, 
করিলা অলকানন্দ! পৃথিবীতে গতি । 

শিবের শির়েতে ধারা পড়ে বারে বাঁর। 

পরশ্পে পরমানন্দ লাচে গঙ্ষাধর । 

মহাকলরব বেগে কাপে ত্রিভুবন, 

চিন্তিত দেখিয়া বেশা যত দেবগ্ণ। 

কেহ বলে একি দায়, শিব বুঝি যান, 

আছে কি না আছে মাথা গেল বুঝি প্রাণ । 

বিধাতা বলেন আজি জনম নফল, 

শিবের হইল পুজা দিয়া গঙ্গাজল। 



৬৬. গঙ্গাভভিজরমিণী 

ভক্ত বটে ভগীরথ বলি দেবগণ, 
শিবের উপরে করে পুষ্প বরিষণ । 
ভগীরথ শিবের সম্মুখে নৃত্য করে, 
গালে করে গালবাদ্য হাতে তাল ধরে। 

আহ্লাদ হুইল মনে গঙ্গাকে আনিয়া, 
মধ্যে মধ্যে ভয় হয় তরঙ্গ দেখিয়া! । 

শিব না সহিতে বেগ পারিবেন মার, 

মনে মনে ছিল মার কিছু অহঙ্কার । 

শিব সে শিবার ভাব বুঝিয়। অন্তরে, 

রাখিল! গঙ্গারে শিব জটার ভিভরে 1. 
জটার মধ্েতে গঙ্গ। করেন ভ্রমণ, 

নাহি পাঁন হাজার বৎসরে নিরূপণ ॥ 

ভ্রিলোক তুলান যিনি আপন মায়ায়? 
মহেশের মায়ার ঠেকিল। গঙ্গা দায়। 

জটামধ্যে স্ুরধূনী করেন বিহার, 
ভঙ্গীরথ বলে, একি দায় আরবার ? 

পুনঃ স্তব আরম্ভ করিল! গুণাকর, 

কেবা কাঁরে স্ব করে) না শুদনন হর। 



গর্জাভজিতর়জিনী | হতখ 

অনেক কালের পরে ককণা করিল 

জটাভেদ করিয়া! প্লাজারে গঙ্গা দিল! । 

হিমালয় পর্বতে পড়িল সেই ধারা, 

নাহি পথ ঘুরিয়' বেড়ান ভবর্ধারা। 

ভগ্গীবথ বলে মা গো কি হবে আমার, 

বুঝি না হইল পিতৃলোকের উদ্ধার । 
তারিণী বলেন বাছ। শুন রংশধর, 

এরাবত আরাধনা কর ইতঃপর। 

দস্তেতে বিদারি শিরি করিবেক পথ? 

আরাধন1 কর;পূর্ণ হবে মনো । 
শুনি রাজ। এরাবতে আরাধনা! করে। 

দ্বিজ বলে শুন সবে যে করিল পরে। 

এঁরাবত করি ধ্যান, পুজে রাজা বে বিধান, 

কাতর ছইয়। স্তব করে। 

দেব আছে'সে জে, নতুবা কি শজে ভজে 

ইন্দ্রের দমান বল ধরে। 

অসুর সভায় উরে, .. যদি করী মনে করে, 
পারে মেক করিতে ভগ্জীনঃ 



৩২ বা্জাতপ্ষিতগঞজিণী ] 

সমুদ্র শুবিতে পারে, যম তয় করে যারে, 

স্তভব যারে করে দেবগণ। 

চলিল। গজেন্দ্ররাজ, যেখানেতে যহারাঁজ; 

বসিয়াছে লমাধি করিয়া 

দয়া করি দরশন, দিলেন সদয় মন, 
বর চাও বলেন ডাকিয়া । 

ভগীরথ গজবরে, বন্দন। করিয়া পরে, 

বলে তবে নিবেদন করি, 

নষ্ট কুল ত্রহ্ষশাপে, আছি সেই মনস্তাপে 
তোমার কণা হৈলে তরি। 

কছেন করীন্দ্র রাজ, নে কেমন মহারাজ ? 

পশু আমি কি করিতে পারি? 

কছিছেন ভগীরঘ, গঙ্গার গমন পঞ্, 

করি দেও দশনে বিদারি । 

হস্তী বলে ভাল চল, শ্রঙ্গার কি রূপ বল, 

আমারে ভজিবে বদি কয়, 

পর্বত দ্বাতে বিদ্বারি। পথ করে দিতে পারি, 
কোন তুস্ছ বড় কথা! নয় । 



গঞ্জাভক্ষিতয়জিপী | 

কর্ণে রাজা ছাত দিয়া, উঠে রাজা শিুরিয়া, 
বলে শিব শিব একি দায় ? 

স্বভাঁৰ যেমন যার, যুচেন। কখন তাঁরঃ 

রাং কি রূপার পদ পায়? 

শরীহুর্ণা প্রনাঁদ বলে, গঙ্গার চরণতলে, 

দয়া কর সুরশৈবলিনি । 

কঙ্টে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নুতন গান, 
নাম গঙ্গাভক্কিতরাঙ্গণী। 

ছেদে পণ্ড ুউভাবী, বলে কি? আইসে ছানি, 
রুঝিলাম কপাল আমার, 

সে পদ কি পাবে জীব, বিধি বিষুও সদাঁশিব, 
ভাঁবিয়। না পায় অস্ত ষার। 

শুনিয়া গজের বাণী, রাজা অতি অস্ভিযানী, 
মার কাছে কান্দিয়৷ চিল? 

নয়নে পড়িছে জল, অবাক নাহিক বল, 

শিয়া কাছে দাণ্ডাইয়! রহিল । " 

দেখে ভঙ্গীরথ মুখ, গঙ্কার হইল দুঃখ, 
কেন কেন বলেন তারিণীঃ 

হক 



২৩৪ গঙ্গা ভক্তিতরলিণী | 

কে করিল অপমান, কেন এত অভিয়ান। 

কহ বাছ! শুনি সে কাহিনী । 

তোমারে যে কটু কয় সে কটু তোমার নয়, 

ৃ আমার সেকরে অপযান, 
তুমি কষ হবে যারে, তারে কে রাখিতে পারে, 

তুমি মম সম্তীন লমাঁন। 

কেন খেদকর আর; কহ বাছা সমাচার, 

কি কথা কহিল৷ করিবর। 

রাজন কহিছে মাঁয়। সেকথামা! বলা দায়, 

মদমত্ত পশু সেকুপ্জার। 

ওনিয়া! হাসিয়। সতী, বলিছেন শীঘ্রেগতি, 
যাও এরাৰভের নিকটে, 

রুঝিলাম মুঢমতি, যে কহিল ভজ-পতি, 

স্বীকার করিবা অকপটে । 

এই কথা কবে তারে, বেশে দাড়াইভে পারে, 
তবে হবে কুপ্জার-ভজন,; 

দেখিবে ছুর্ঘতি ভার, শিব বিনা পাধ্য কাঁর 
বধ হবে নিশস্তভ যেমন। 



ঝঙ্জাডকিতরজিশী | 

শুনিয়া কথ! গঙ্গার, ভগীরথ চমৎকার, 

জানিয়! বিদায় যার পায়, 
মাতঙ্গ নিকটে শিয়া) ওই কথা বিশেধিয়া, 

কহিল আইল। গজরায় । 

জীদুর্গাপ্রসাদ বলে, দাঙ্গার চরণ তলে, 

দয়! কর সুরশৈবলিনি, 

কে করি অধিষ্ঠানন শুন মান্তন গান, 
নাম গঙ্গীভক্তিতরর্জিণী । 

ধুয়া | মত্ত করীন্দ্র চলিল। যাঁর সংখ্য। নাহি বল । 
নিশ্বাসে মেদিনী-ফাটে কাঁপে কুলাচল । 

শ্বেতব্ণ মাতঙ্গের প্রকাণ্ড শরীর 

চলিতে চরণভরে কম্প পৃথিবীর । 

বিংশতি যোজন কায, আড়ে আধা তার) 

দন্ত ছুটি জুষেকর শৃঙ্গের আকার, 
সর্ববাঙ্ সুন্দর সজ্জা, বাজে ঘণ্টা. ঘের, 
উপনীত হিমালয়ে আনন্দে বিভোর । 



২৩৬ গঈাডকিতকসিপী 1 

ভগীরথে জিজ্ঞাসা করিল করিবর। 
বল বাছা! কোন্ খানে করিব গহ্বর ? 

যেখানে হইবে পর্থ, দেখান রাজন, 
পর্দ্দতে গজেন্দ্র দন্ত করিল ঘাতন। 

বসাইয়! দন্ত গজ ক্রোধ করি ঝাঁকে, 
ধ্বজি যেন নাবিক বসায় পচ পীকে। 

চাড় দিতে শব যেন বৃক্তাধাত হয়, 

শবে ন্তন্ধ তিন লোক, কাপে হিমালয় । 

শিত্ি খণ্ড করি, দত্তে টানিয়া ফেলিলা, 
মহাবেগে মহামায়া! গন করিল । 

সম্মুখে পড়িয়া হস্তী ভাবির চলিল, 

আছাড় বিছাড়ে হস্তী অবশেষ ছিল। 

স্তব করে গজরায় ত্রাহি ত্রাহি ডাকে, 

বলে আমি পশু মা গো কে চিনে ভোমাকে ? 

দয়। করি দয়াময়ী রাখিলা জীবন, 

প্রাণ'লয়ে এরাবত পলায় তখন 

শৈলরাজ লশঙ্কিত, শরীর কম্পিত, 

হরের মেশছিনী, হরিদ্বারে উপস্থিত । 



গাঞ্জা ভিতর জিশী | 

ছরির আনন্দধাম যেই খালে হবে, 
ভবিষ্যৎ কথ! গক্জা কন ন্ৃপে ভবে । 

দ্বিজ ছুর্ধীপ্রসাদ ভাবিয়া! ন্দাকিমি, 

রচিল পুস্তক গঙ্গা ভক্তিতরঙ্গিণী । 

গঙ্গা কুন তগীরথ, আমি নাছি চিনি পথ, 
আগে চল শভা সাজা ইয়া, 

যথা ভব পুর্বকুল, হয় পাছে স্থান ভুল, 
চল বাছা আপনি বুঝির়া। 

আজ্ঞা শুনি ভগীরথ, চলে দেখাইয়৷ পথ; 

পাছে গঙ্গা করিলা পয়ান, 

যেমন প্রলয় ঝড়ে, বেগে কুর্্ ভয়ে নড়ে, 

আডে এক যোজন প্রমাণ । 

জলের ধমকে ধরা, ফাটে যেন কাচা সরা, 

উঠে জল উমি ধরিয়া, 

যেন কুমারের চাক, ঘুরিছে জলের ডাক, 
শুভ লোক উঠে শিহরিয়!। 

বেগেতে হারায় তীর, ভরতর চলে নীর, 
তৃণ পলে হয় শত খান। 

৩৭ 



২৩৮ গঙ্গাভজিতরঙ্গিপী | 

পড়িয়! আজ্জান গাছ, ঢেউতে করয়ে নাঁচ, 
ভাঁনি চলে ধমকে পাধাণ । 

যরি কি তরঙ্গ-রঙগ্গ। মরিয়া কীট পতঙ্গ, 
অনারালে ছয়ে নারায়ণ, 

বৈকুণ্ঠে চলিয়া যায় কোন বাধা নাহি ভায়, 

পুক্পরথে করি আরোহণ । 

ভগীরথ পাছে চার, দেখ কত বিষুঃ কাঁয়, 

ভাবে ভক্ত কান্দিয়। অস্থির, 

প্রণতি করিয়! মায়, গড়াইয়া গঙ্গা পায়, 

প্রসাদের প্রেমে ঝরে নীর । 

হুরিদ্বার হইতে যাঁতা কাশ্মীরে আইলা! 

জলম্বর স্বালামুখী বামেতে রাখিলা । 
ভগ্গীরথ জিজ্ঞাস! করিল] গঙ্গা মারে, 

এই কোন স্থান মা গে! বলছ আমারে। 

শাক্গা কন, শুন মম নাম ছিল সতী, 

শিব নিন্দা করিয়াছিলেন প্রজাপতি । 
পতিনিন্দা শুনি আমি ছ'ড়িলাম কায়, 

শিব আমি সে শরীর করিল মাথায়। 



গল্লাভকিতয়জিপী | ই৩৯' 

করিল! একান্ন খণ্ড চক্রে চক্রেপাণিঃ 
পড়িল যেখানে অঙ্গ শুনছ সে বাণী। 

মছাপীঠ-মাহাত্ম্য অভক্তে বলা নয়। 
ভক্ত তুমি; এই জন্যে কি গুণময় । 

বরন্ববুহ্থ, প্রথম পড়িল হিঙ্কুলায়। 
ভীমাক্ষ ভৈরব ভক্ত রক্ষক তথায়। 

দেবী ভাছে কউরিয়! ব্রিগুণ-থারিণী, 

দিগন্বরী চতুর্ববর্ণ ফল প্রদায়িণী । 

সর্করায় নেত্র, দেবী মহ্ষি-মর্দিনী, 
ক্রোধেশ ভৈরব কিন্তু দয়াময় তিনি । 
সুান্ক্যায় নানা, মম ত্র্যত্বক-সেবিভ; 

সুনন্দা দেবীর দয়! জগতে বিদিত। 

কাশ্মীরেতে ক, যে বরদা ভগবত, 

জ্ঞানদাঁভ। ব্রিসন্ধ্যা-ভৈরব শীস্ত অতি। 
পড়িল রসনা, বাছ? জ্বালামুখী স্থানে, 

উন্মত্ত-ভৈরব, দেবী অশ্থিকা সেখানে ।' 

জলন্ধরে স্তন, দেবী ত্রিপুরমালিনী, 

ভৈরব ভীষণ বটে, নিদ্ধিদাতা তিনি । 
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মানসরোবয়ে দক্ষ হস্ত ছে আমার, 
দেবী দশক্ষায়ণী, হর উৈরব শ+ছার। 

বহুলায় বামবাছি। রহুল? দেবতা, 

ভীককউৈরব বড় ভয়ানক তথা । 
চাঁটিগ্রামে দক্ষবাঁছু দেবতা বরদা 

ভৈরব চক্দ্রশেখর জাগ্রত সর্বদা । 
শত্তুনাথ শির তথা, মহিমা অপার, 

জলে বন্ছি, এই স্থান কুণ্ড চমৎকার । 

সূর্য্য দধিকুণ্ড লবণাক্ষ দছঅধার, 

জ্যোতির্য় কুমারী কুণ্ড মহিম! অপার । 
এই সব ম্থাভীর্ঘ এ পীঠ স্থানে, 

বিস্তার মান্থাত্য আছে শাজেের প্রমাণে । 

উজ্ঞানিতে কুর্পর ছে, কপিন ভৈরব, 
মণ্ডল চণ্ডিকা» তথা নিভা মছোৎসব । 

গণ্ডকীতে গণ্ড-চণ্ডী, যহিমা অপার, 

চন্ুপাণি ভৈরব সেবক বাঁছ? বর । 

রৃন্দাৰনে কেশপীঠ, গুপ্ত চমৎকার, 
রুফ্রূপে আমি তথা] করিব বিবার! 
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গুভুকে করিব রাধা, চরাইব বেস, 
ভুলাইব ব্রজবধু বাজাইয়! বেণ। 

মথুরায় জন্ম লয়ে দেবকী-উদদয়ে 
বাল্যলীল! হবে নন্দ যশোধার ঘরে । 

অন্ভিক্কা! করিব, ধরিব গ্োবর্ধন। 

কালিদছে হবে চু কালীয়দমন। 
স্তনপানে প্রাণ আমি লব পুতনার, 

কেশী বকান্ুর কংশ করিব সংহার । 
বন্গুদেব দেবকীর ঘুচাঁব বন্ধন, 

পাঁওব করিৰ জয়ী বি দুর্য্যোধন। 
পথে এই প্রণঙ্গ হে কবকি বিস্তার? 
দ্বারকায় বনু লীলা করিব প্রচার । 

গঙ্গা কন শুন অন্য পাঠ উপাখ্যান, 
শ্রীছর্গাপ্রসাদ বলে শুন সর্বজন । 

বাষজড্ঘা জয়স্তায়। জয়ম্তী দেবতা তায়, 
প্রয়াশেতে হস্তের অঙ্গুলি, 

বামক্কন্ধ মিথিলায়। উমা নামে দেবী ভার, 
কাঞ্ীদেশে পড়িল কঙ্কালি। 

১৬ 
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রত্বাবলি-নায় স্থানে, দক্ষ স্কন্ধা সেই খানে, 

শিব ভা নর্বদা সদয়, 

পৃষ্ঠ পড়ে কাঁলগায়,  সর্ববাণী দেবতা ভায়, 
ভৈরব নিমিৰ দয়াময় । 

চিবুকে ভ্রামরী দেবী, লিদ্ধ হয় যংরে সেবি, 

বিরাজ করেন জনন্থলে, 

দণ্ডপ!ণি সেবা যায়। করেছে, চক্রের খায়, 

গণ্ড পড়ে গোদাবরী-জলে। 

কিরীটকোঁণায় সার, পড়িল কিরীট-ভার, 
বিমল তৈরৰ শক্তি ঘাম । 

শ্রীশৈলে পড়িল গ্রীবা, মহালক্ষমী দেবী শিবা, 
ভৈরব স্বরানন্দ নাম। 

গুভানে অধর-ভার, দেবী চত্দ্রভাগা যার 

বক্রেদ্ড ভকতি বিতরে, 

বারাহী কর্রের সঙ্গে অধোদস্ত রক্ষা রঙ্গে 

* করে, পঘ্লাগর ভিতরে । 

নিতম্ব কালমাধবে,  সিতাক্গ ভৈরর মেঝে, 

দেবী কালী মোক্ষ-প্রদঘ্িনী । 
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বামের নিতম্ব আর, নর্্বদায় চমৎকার, 
চণ্ড ভক্ত দেবত! শিবানী । 

দক্ষ গুল্ফ ভরীপর্বতে, নুন্বরীতন্ষের য্ডে।১) 

উৈরব সুন্দরাননা তথা । 

কবতোয়ানতটে ধম গুল্ফ হে ৰামন নাম, 

ভৈরব অপর্ণ। দেবী যথা । 

কৃক্ষেত্রে গুল ফ দেবী, সাবিত্রী যাহায় সেবি, 
মুক্ত জীব হয় অনায়াসে । 

বামগুল্ফ আছে যথা, কপালিনী দেবী তথ", 

ছায়! যেন আছেন বিভাঁষে । 

কংণের কুণডল খনি, পড়ে যথ! ৰারাণলী, 

দেবী বিশালাক্ষী নাম তার। 
কালান্তক ষহীকা'ল, ভৈরব অতি দয়াল, 

হৃদ, মণিকর্ণিক! প্রচার । 
হুদ, পড়ে বৈদ্যনীথে, জায়ছুর্গ। দেবী খাজে, 

বৈদানাথ ভৈরব নে স্থানে । 

1) ১] ্ন্দরীতপ্রান্থলরে রী শর্ত ও করতে পন] তে দ. দিন 3 

বাম গুলক পতিত হয়| 

পদ শি পিপল পপ তা 
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ভ্রীদর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে, 
অন্য পীঠ বল মা যেখানে। 

নেপালেতে জানু; ভাহে দেবী মন্থামায়ণ' 

কপালী আছেন রক্ষা হেতু যেন ছায়া । 

দেবতা ত্রিপুরা দক্ষ পাণি ত্রিপুরায়। 

আ্রামরী দেবতা, বাম পাণি তিজ্রোতায়। 

দেবী ভূতথাত্রী বামস্তন ক্ষীরগ্রামে, 
(ভৈরব আছেন তথা ক্ষীরখণ্ড নামে । 
মণিবন্ধে মণি, ওষ্ঠ ভৈরব পর্বতে, 
নশতেক যোজন করতোয়া পীঠ মতে। 

ডৎকলে বিরাজ! দেবী অমর ভৈরব, 

নাভি সেই খানে, জগন্নাথের উৎসব । 

সংক্ষেপেতে কি আট মহাপীঠ আর, 
শুনিলে আপদ খণ্ডে স্থান চযৎকার । 

মায়াপুর মহেন্দ্র গোকর্ণ ছত্রময়, 
ভল্মাচল রামকিরি বাকিনী মলয় । 

এই ঘঅষ্ট স্থানে অ্ট অঙ্গ ছে গোপিত, 

'সাক্ষাৎ দেবত1 অস্ট ভৈরব-সেবিভ। 
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কামাখ্যা দেবতা, মহামুদ্্া কামাখ্যায়, 
মাধব ভৈরব দয়ানন্দ নেবে যায় । 
গুণাভীতা মুদ্র। বক্র--পাষাণ-রূপিণী, 
দর্শনে স্পর্শনে যোক্ষ পদ দেন তিনি ॥ 
কৈলান সমান বাছ। প্রিয় সেই স্থান, 

ষেবর যে চাছে, আমি করি তারে দান। 

সর্বত্র বিরল থাকি, ছায়া যেন ফিরে, 

কামরূপে আপনি বেড়াই ঘরে ঘরে। 

কালীঘাটে পড়ে দক্ষ পদাঙ্ছুলি-যুল। 
নকুলেশ ভৈরব নেখানে সান্ুকুল। 

ভুবনেশী দেবী তার মহিমা! অপার, 
মানে যে মানন সাধ করেন তাহার। 

একান্ পীঠের কথা সাঙ্গ বাছা! এই, 

রহিল পশ্চাৎ দেখ কাশ্মীরাদি সেই। 

এই কথা ভগীরথে কহিতে কহিতে, 

দ্বিজ বলে, মহাবেগে আইল নেপালেডে। 

দ্রবিড় দ্রাবিড় দেশ দক্ষিণে রাখিয়া, 

গ্রভাগ তীর্ধেতে পরে মিলিল আপিয়া। 
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প্রভাস করিয়া ধন্য কেরষকীর লক্ষে 
মিলিয়া চলিলা গঙ্গা অভি মনোরঙ্গে । 

শোদাবরী কাঁরেরী রহিল বাম ভাগে, 

গহন মুনির আশ্রমে আইলা মছাঁরাগে 1 

বলিয়াছে যোগে মুনি কোশাকুশি নিয়া, 

ছেনকালে শঙ্গাজলে চলিল ভাপনিয়া ৷ 

মুদিয়া নয়ন ছুনি ভাবে মার পদ, 

তক্তিভাবে আছে খষি ভাবে গদগদ। 

মহা কলরব মুনি শুনিয়। তখন, 

ধণন ভঙ্গ হয়ে; শেষে মেলিল নয়ন । 

আচমন করিতে না কোঁশাকুশি পায়, 

কোপে কাপে কলেবরঃ ধ্চোধ করি চায়। 

বলে ভুর্গ। জুরিত-হারিণী মা তারিণী, 
আমার অবস্থা দেখ শিব-নীমস্তিনী । 

আমার সর্বত্য কোশাকুশি-কুশ সন, 

জন্ভুলতে ছালিয়। যায়ঃ এত বিডম্বন । 

এত বলি ভ্রোধ করি করে স্মুনি ধ্যান? 

পুৰ করিম] গঙ্গা করিলেক পান। 
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শঙ্গাজল পান করি সযাধিতে আছে, 

ভগীরথ চাহিয়া দেখেন আগে পাঁছে। 

কোথা লে তরঙ্গ রঙ্গ কোথা বালে জল, 

চমতকার ক্ষিপ্ত যেন হইল চঞ্চল । 

কান্দিয়া রাজন বলে না পুরিল আশ, 

কোন্ জন করিল আমার সর্বনাশ 1 

দ্বিজ ছুর্গাপ্রসাঁদ ভাবিয়া মন্দাকিনী 
চিল পুস্তক গঙ্কাভক্তিত্রক্সিণী । 

করে রাজী শিরে ঘাত, বলে একি অকস্ম!ৎ, 

বিড়ম্বন হইল আষার, 

দুঃখেতে পরাণ ফাটে, ভরডুব নিজ ঘাটে, 

এত মনে ছিল গা তোমার? 

কারে মা করিব রোখ ? সকলি কশ্ধমের দোষ, 

কর্ম্ম-ভোগ ভুগিয় বেড়াই। 

ভূমি গে। কুহকী মত, নানা কাচ জান কত, 

এই আছ এই দেখা নাই । 

কান্দি রাজা খেদ- করেঃ হেন কালে শ্ুনিবরে। 

দেখির] জিজ্জানা করে তায়, 
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বলে প্রভু দিবেদনঠ আমি দীন অরকিঞ্ণন, 

প্রণাম করি এ রাঙ্গা পায়। 

বিনয় করিয়া কয় দিয়া নিজ পরিচয়, 

মহ্থাসুনি নাহি শুনে ৰাণী, 

মুনি যেসুখেতে আছে, কহিব তা কারকাছে, 

হাদি মধ্যে ভাবে ভবরাণী । 

ডাকে না উত্তর পাঁয়। ভাবে রাজা একি দায়, 

স্তব করে দাঁড়াইয়া! সম্মুখে, 

বলে প্রভু খধিরাজ !  সেবকের রাখ লাজ, 
প্রাণ যায় দেখ মনোডুহখে। 

ব্রাহ্মণ বর্ণের গুক, তুমি তাছে কণ্পতক, 
সেবি লোক চতুর্বর্গ পায়, 

খেদ এই, রাজ! বলে, আদি ক্পতফ তলে, 

ফল দুরে বঞ্চিত ছায়ায় । 

কোপেতে যেমন হয়, জানি শুন দয়াময়, 

'* সেই দায় যুরিয় বেড়াই, 

যারে প্রভু করি ভয় ভাই যেন আগে হয়, 
বুঝিলাম আর গতি নাই। 
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ভগীরখ স্তব করে, ছাঁজীর বংসর পরে, 

দয়া উপজিল্প তপত্থীর, 

খবিবর নৃপে কয়। কেন কু কেন ভয় ? 

কেন এত কাতর সুধীর? 

তগীরথ, ত্যস্তর। কছে যত পূর্বাপর, 

গনি মুনি বলে সে ফেষন ? 

ব্রিলোক--জননী ধিনি, সুরধুনী তরঙ্গিণী, 
তাঁর কেন ছবে আগমন? 

রাজা বলে মিছা নয়, শুন প্রভু দয়াময়; 

কেন তুমি প্রতার আমারে, 

শুনি মুনি ধ্যান করে, ত্রিতৃবন যোগভরে, 

কোন খানে না দেখিলা মারে । 

জীদুর্গাপ্রনাদ বলে; গঙ্গার চরণ লে, 

দয়। কর সুরশৈবলিনি, 

কণ্টে করি অধিষ্ঠান,) গুম যা নুতম গান, 
নাষ শঙ্গাভক্তিতরক্ষিণী | 

৫ ২৯ 
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: গ্ুনং ধ্যান করি মুনি ভাবেন অন্তরে, 

দেখে গঙ্গা অপনার উদর ভিতরে । 

সুনি বলে ধনা আমি, তপন্যা সফল, 

উদরস্থ আমার হয়েছে গঙ্গাজল। 

ভণগীরথে কোল দিয়! বলেন তখন, 

তোমা হইতে হুইল বাছ' সফল জীবন । 

নণ দেখি উপায় আগে করিয়াছি পান, 

কোন পথে হবে বল গঙ্গার পয়ান। 

নবদ্বার পথে বদি দিই গঙ্গা যাকে! 

আপনি মজিব বাছা শেষে কুম্তীপাকে। (১) 

ভগ্গীরথ বলে আমি কি কব তোমারে ? 

কোন রূপে রক্ষা গুভু করহু আমারে। 

শুনিয়া রাজার খেদ মা তপোধন, 

কুণ হস্তে ভাবে স্ুনি করিব কেমন । 

দক্ষিণ জানতে সুনি কুশাঘাত করে, 

সেই পথে গঙ্গার গমন হছল পরে । 

মুনিবর প্রণীষ করিয়া গাঙ্গাপায়, 
অপ আপ পপ পপ পপ পাম লা পল শা শপ এ 

এক প্রকা বর নরক। 
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বলে মাখে। নিজমুর্তি দেখাও আমার । 

দেখাইল। মুক্তি গঙ্গা সুনিরে তখন, 
অনিমিথে খধিরাজ দেখে সে চরণ ॥ 

মুনি বলে আর মা বলিব কি তোমায়? 

স্কান,দিবে মৃত্যুকালে এ রাঙ্গা পায় ॥ 
গঙ্গী কন শুন পিতা খষি গুণধাম, 

অদ্যাবধি হইল জাহ্নবী মোর নাম । 

এত বলি সুরধুনী করিল গমন, 

প্রয়াগেতে আনি গঙ্গ! দিলা দরশন্। 

লরত্বতী যমুনার ছিল মন্দ গতি, 

তিন জনে মিলিয়া হইল বেগবতা । 

আনন্দ অপার সরব্তী যমুমার, 

ভঙারথ বলে মাগো এই স্থান কার? 

দ্বিজ ভুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়! মন্দাকিনী 

রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী । 

জাহ্কবী তখন,  ভগীরথে কন, 
শুন বাছা গুণধাম-__ 



হিং 

চারা ৬৮ শপ সসমাপজক 

গঙ্াভতক্িতরজিণী | 

মুনি ভরদ্বাজ, এখানে বিরাজ 
করেন প্রয়াগ নাম 

অঙ্গুলি সভীর, বলিয়াছি ধীর, 
এই স্থানে অনুভব, 

মছাপীঠ ইনি, দেবতা তারিণী,, 
প্রমথ নামে ভৈরব । 

পরশে,এ স্থান। পায় পরিত্রাণ 

পাপ তাপ দুরে যায়। 

এ স্থানে যেদানত করে ভার ভ্রাণ, 

ছয়, মুক্তিপদ পায়। 

পাতকী যখন, করে আগমন, 

পাঁপ ভাবে একি দায়? 

কোথা পলাইবে, ভাবে কিকরিবে, 

ভয়েতে উঠে শিখায়, 

এ হেতু বপন(১)১ আছে নিরূপণ, 

ভাগ্যে যার থকে করে, 

| মুণ্ডন | 
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মুগ্ডনেতে মুক্তি, এই শিব উত্ভি, 
নর যথা তথা মরে। 

কামনা করিলে, এখানে মরিলে, 

বাঞ্চ। লিদ্ধি হয় তার, 
নিলেখনিতে পারে, যদি মনে করে, 

ইন্দ্রাদির অধিকার । 

যাহার সস্ত্বান, এখানেতে স্থান, 
করে ফলশুন তার, 

জন্ম তার আর, নাই পুনর্ধার, 

হর তরিকুল উদ্ধার । 
করিৰে ভর্পণ, কুঝিলে এমন, 

পিতৃলোক নৃত্য করে; 

চাতক যেমন; দেখে নবঘন, 

কবে মেখে জল ঝরে । 

এতেক বলিয়া, উতরিল শিয়া, 

বিশ্বযপর্ধবতে তারিণী,, 

হকের স্থান, পরশিয়া যান, 

আনন্দে মোক্ষদায়িনী। 



২৫ পঙ্গাভাজিতর ভাপ | 

পাঙ্গার মহিষ) যার নাছি সীমা, 
আবণে অশেষ পৃশ্য, 

তীর্ঘ সুরচন, শুনে যেই জন, 
গুলাদ বলে সে ধন্য। 

ধুরা। ভবজলধি জলে ভারিতে তরমী। 
তব চরণ দুখানি, এবার তার ভারিণী। 

কুদ্ু কুল্গু শব্দে জল চলিল গন্ব'র, 

কালীর নিকটে কিছু শুন সমাচার । 

বামে রাখি বারাণসী করিতে গমন? 

দেখি পুরী, শল্তুন'থ ছইল স্মরণ। 

নমহুত্রে প্রদক্ষিণ করেন তারিণা, 
হইলেন সুরধুনী উত্তর-বাহিনী । 

পড়িল আনিয়া মণিকর্ণিকীতে জল, 

যেখানে প়িরাছিল পুর্বকেতে কুণডল। 

কাশীনাথ-পুরী কাঁশী কাঞ্চনে নির্খ্ম ণ। 

ভাঙ্গে পী্ে ভয়ে গঙ্গা! সাবধানে যাঁন। 
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ছেনকালে বিশ্বনাথ দেখিয়া তরঙ্গ, 

নাচিতে লাগিল হুর করি অঙ্গ তঙ্ক। 

ডু ডমু ডিমফি ডমুর বাজে ভাল, 
বব বম বধ বয বাজাইছে থাল। 

একতন্ত্র পিনাকে গভীর ঘোর নাদ, 

গঙ্গার গুণানুগানে পরম আহ্ন।দ। 

বলিছেন ব্যোমকেশ, ধন্য আজি কাশী, 
আনন্দে হরের ঘুখে নাহি ধরে হানি । 

করিল। অপনি ন্নান সহ দেবগাণ। 

নকলে বলেন আজি সফল জীবন। 

কেহ বলে এমন সময় কেব! পার? 

এত বলে ঢালে জল শিবের মাথায়। 

পরম আনন্দ আজি আনন্দ-কাননে। 

ভগীরথ দেখিয়া! ভাবিছে মনে মনে । 

রাজা বলে নিবেদন করি রাঙ্গাপায়। 

এই কোনন্থন মা গে বলছ আমায় ?, 

রুপা করি ক্কূপাময়ী কহেন তখন, 

শক্ভুর ভবন এই শুণ বাছ। ধন। 



৪ খ্জারক্িররজিগী। 

অসি বরণার মধ বারাণনী রাম, 
আনন্দকাননু 'সার কাশী এক নাম). 
এন্থান পৃথিরী ছড়া, ব্রিশুল উপরি, 
ভুমিকম্প হইলে না নড়ে কাশীপুরী। 
অন্নপূর্ণা রূপে আসি, এ দেখ বাস, 
আমার দয়ায় এথা নাহ উপবাস । | 

ছুঃখী দীন মাঠে ঘাটে যে যেখানে থাকে, 
দয় করি অন্নবাছ৷ আমি দিই ভাকে। 

কাণা খোড়া কুজ। অন্ধ অতুর বধিরঃ 

ক্ষুধায় হইয়া ব্যস্ত ডাকে যে গাভীর। 

শিবের দেব]তে থাকি, হেনকালে ডাকে, 

থাকে সেবা, আগে অন্ন দিতে হয় তাকে । 

জলে কিবা স্থলে এ! হয় মৃত্যু ষারঃ 

তার আর জন্ম বাছ! নছে পু্র্ববার। 

মৈলে জীব, ছয় শিব, শিবের বচন, 
পঞ্চমপাতকী পাপে হয় বিস্বোডন। 

ইন্দ্রের অমর!বতী। বিষুর গোলক, 

কাশীতুল্য পুণ্যক্ষেত্র নছে সত লোক, 
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অরিতে না পারে জীব পাতি ভানিকাণ, 
মরে যদি? মহেশ করেন পরিভ্রীণ, 

তারিতে তারিণী-পতি তার! তত্তবমসি, 
মরিলে কর্ণেতে দেন শিয়রেতে বসি। 

মহাতীপূর্ঘ মাহাত্ম্য কছন মুখে ভার, 

ভগীরথ বলে মা গো, কিছু বল আর । 

দ্বিজ দুর্গাপ্রীনদি ভাবিয়া মন্দাকিনী 

রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী । 

একী 

জাহবী বলেন শুন, দিবদাস উপাখ্যান, 

পুণ্যশীল ভক্ত ছিল অতি, 
তুলনা কি দিব তার, তার তুল্য নছে আর, 

বিশ্বামিত্র আদি যত যতি । 

ব্রন্ধার তপস্যা করেঃ বর দিতে বিধি পরে, 
আইলা, শুন সমাচার, 

ককণা করিয়া কন, কোন্ বর চাঁছ ধন; 

দিব আমি, বাঞ্চা যে ভোমার। 

১৭ 
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দিবদাস বলে স্বামী) বর যদি দিবে তুষি, 

তবে আগে করছ স্বীকাঁরঃ | 

আমি হব রাজ] যাঁর, আর কারো অধিকার; 

সে দেশে না থাকে যেন আর। 

বিধাত। কৰুণাময়, বলে বড়'কথা নয়, 

স্বস্তি বলি দিল তারে বর, 

বলে তবে দিবদাঁস, শুন এই অভিলাষ, 

কাঁশীপতি কর গুণাঁকর। 

কথ! নয়ে তীর যেন, বিধাতার কাণে ছেন; 

লাগিল, বলেন সর্বনাশ, 

কাশী ভিন্ন চাহ আর বাঞ্চা থাকে আর যাঁর; 
ক্ষমা কর, শুন দিবদাঁন। 

কে করিবে কাঁশীদন, কাঁশী যে শিবের প্রাণ, 

এ কথ] ভাঁবিতে কম্প হয়, 

দেবত! দানব নর, যম কিন্বা! পুরন্দরঃ 
চাহ যাঁর পর্দ মনে লয়। 

দিবদান বলে সেকি? বরদিয়ে বল একি? 

আর বরে কিকাজ আমার? 
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কথ! তব, মিথ্যা হবে, কাজ নাহি আর ভবে, 

হবে খাটো! মহিমা তোমার । 

্রন্মীর হইল দায়, ভাবিছেন মৃত্যু প্রায়, 

বর মিছা হবে না আমার, 

যাই ভ্গিবের কাছে, কব, যা ঘটুক পাছে, 

আশুতোৰ নাম বটে ভার। 

জীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে, 

দয়! কর সুরশৈবলিনি, 
কে করি অধিষ্ঠানযট শুন মতন গান, 

নাম গঙ্গ ভক্তি তরঙ্গিণী । 

ব্রহ্মা শেষে মন্ত্রণা করিয়া মনে মনে, 

চলিল। কাঁশীতে, যত দেবগণ সনে। 

উপনীত কাঁশীতে বন্দিল| শিবপদঃ 

স্তব করে শিবের ভাবেতে গদ গদ। 

বলে প্রভু শুন আশুতোব দয়ামর, 

অন্ত মছ্ম! তব বেদে এই কয়। 



খঙ্জাতজিতয়দিনী 

অগতির গতি ভুমি গুণের অভীভ, . 

চতুর্বর্গদাতা, চারি মুর্ধে কব কত? 

অভিলাষ কর পূর্ণ এক ভিক্ষা চাই, 
ভঙ় হয় মনে বড়, কছিতে ভরাই। 

কৃপানাথ কপা করি কহেন ত্রন্ষারে, 

আমার অদ্দেয় নাই বিধাতা তোমারে । 

বিধি বলে ভবে প্রভু নিবেদন করি, 
কাঁশী ছাড় কিছুকাল শুন ত্রিপুরারি। 

দিবদীসে দিয় বর হয়েছি অধীন, 
অপরাধ ক্ষমা কর আহি দীন হীক। 

গুনিয়া ব্রদ্ধার কথা কাশীর ঈশ্বর, 

ক্রোধে আর ভয়েতে কীপিছে কলেবর। 

দেখিয়া শিবের ভাব বলে দেবগণ, 

নকলে ভাবেন আজি হইল মরণ । 

দেবগণ পুনঃ স্তব করে কব কত, 

ভক্ত জন্য বিশ্বনাথ হইল সম্মত। 

কিরূপে ছাড়িৰ কশী ভাবেন তখন, 
কাশীর মায়াতে শিব করেন রোদন । 



গঙ্জাভজিতরক্গিণী | ২৬১ 

দয়! বাই, ওছে বিধি বিকৃ ছে তোমায়, 

অভদ্রে কালেতে বল যাবছে কোথায়? 

কাশী ধন, কাশী প্রাণ, কাশী জাতি কুল, 

কাশী নিনা অ'মাঁর কড়ার নাছি মূল। 

বলিয়ছি আগেতে এখন চার। নাই, 

মিছা কথা ছবে ন1 হে, বল কোথা যাই? 

বিনয় করিয়া ব্রহ্ম! বলেন তখন, 

মন্দর-পর্ন্ঘতে প্রভু করহ গ্রমন। 

শিব কন, শুন বিধি, কছি কিছু তবে, 

যব বটে, বল ফিরে কাশী পাৰ কবে? 
চরণ ধরিয়া বিধি বলে গুড কই, 
ত্বরায় পাইব! কাশী, এত যুঢ় নই! 

এই কথ! শুনি শিব কাশী ছাড়ি যান, 
পথে গিয়া কাশী পানে ফিরে ফিরে চান। 

ফণী যেন মণিহীরা ঘ্ুরিয়া বেড়ায়, 
হুইল। ভেমতি শিব পাগলের প্রায় । 

উপস্থিত মন্দরপর্বতে দয় যয়, 

দিবদান ভকত কাঁশীর রাজী! হয়। 



২৬ং গঙ্গাভকিতরঙ্গিপী | 

পুণ্যবস্ত স্থুশীল ধার্ট্মিক রাজা অভ, 
অধর্মবের লেশ নাই, ছিল বেদে মতি। 

অপর বৃত্তাস্ত বাছ! ভগগীরথ শুন, 

যন্ত্রণা করিয়া শেষে যত দেবগণ । 

দিবদাসে কাঁশী ছাঁড়াইতে দেবগণ* 

দ্বিজ বলে শুন সবে করিল যেমন । 

দিবদাসে কাশী দিয়! বিধি দেবগণ, 

উপনীত, যথা ছিলা৷ রুষভবাহন । 

দেখে শিব, শব যেন কাশীর বিচ্ছেদে, 

ধুলায় ধুষর অঙ্গ; কথ নাহি খেদে। 

সিংহভয়ে হস্তী যেন, হেন দেবগণ 

স্তব করেঃ বলে, প্রভু শুন ভ্রিলোচন, 

কাশী পাবে, সংপ্রতি কৈলাসে প্রভু চল, 

পাঁয় ধরে বলি হে, কি আজ্ঞা হয় বল । 

এই কথা শুনি শিব বলেন ত্রহ্মারে, 

উপহাস কর বুঝি সকলে আমারে ? 

স্তব নয়) শেল যেন বাজিডেছে গায়, 

গেড়া ফেটে জল ঢাল গাছের আগায় ! 



গঙ্গাতভ্িতর জগ) | ২৬৩ 

যদ্যপি মঙ্গল চাঁও, শুন তবে সার, 
কাশী ন পাইলে হবে সকলে সংহার । 

শাস্ত ছও শান্ত হও বলে দেবগণ, 

ত্বরায় পাইবে কাশী, শুন ভ্রিলোচন। 

্রন্মূদি দেবতা তারা ক্রেয়েতে তখন, 

ভুল'ইতে দিব্দাসে করিল! গমন ॥ 

কাঁশীতে আনিয়া ফিরে যায়, সাধ্য কার? 

দিবদাস পুণ্যবন্ত কি করিবে তার? 

একে একে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া, 

রছিলেন পুর্ব কথা বিস্মৃত হইয়।। 

পাজি পুথি সঙ্গে করি গণকের বেশ, 

ভুলাইতে দিবদাসে চলিলা গণেশ। 

শুভাশুভ গণিরা বেড়ান ঘরে ঘরে, 

লোকেতে প্রত্যর আত সমাদরে করে। 

প্রল্পর স্ত্রীলোকের হয় চমৎকার, 

কেহ শি] রাণীরে কছিছে সমাচার । * 

আসিয়াছে এক জন ব্রাহ্মণ বালক, 

দেখি নাই চক্ষে অ'র এমন গণক ! 



২৪ গঙ্জাজজিতিরজি লী | 

ভুত ভরিষ্যৎ কথা তআগোচর নাই, 
যারে বা বলে গো, সিদ্ধ হয় ভাঁর ভাই। 

ভয় হয় মাগে! মনে, কথা শুনি ভার, 
ষাঁরে বলে যরিবে গো, রক্ষা নাই আর । 

যত কথা কন্ছে, এই জ্ঞান মনে হয়, ৃ 

এ কথা আগেতে যেন ভারে কেছ কয়। 

রাজ্যের অশগুভ হবে, রহিলেন তিনি, 

এই হেতু কছিলাম, শুন রাজরাণী। 

শুনিয়া এ কথা রাণী রাজারে কহছিলা ? 

রাজা শুনি সাক্ষাতে গীণকে ডাকাইলা ॥ 

দ্বিজ ছূর্গাপ্রাসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী 

রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী । 
গণকেরে রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসিলা, 

কছ প্রভু, কি হেতু এই কাঁশীতে আইলা ? 
পাণক বলেন পরিচয়ে কাজ নাই; 
ভিন্ষুকের পুত্র ভিক্ষা করিয়া বেড়াই। 

শান্ত দীস্ত রাজ। তুমি পুণ্যশীল অভি, 
রাজ্যের অশুভ কিন্তু দেখি নরপতি। 



গল্পাতভিতরজিপী | ২৬৪, 

এই জনোধ্বলি শুন, সাক্ষী দেখ ভার, 

এইস্কণে রক্তপাত হইবে ভোমার । 

দশ হস্তী, শত ঘোড়া, অদ্যই মরিবে। 

দক্ষিণ পাড়ায় ঘোর অগ্নিদাহ হবে। 

কাশী না! ছাড়িলে তুমি নিতান্ত মরিবে, 
বিবেচনা কর রাজা ষদ্যপি বাচিবে। 
বলিতে শুনিতে রাজা দেখে অকস্মাৎ, 

আপনার অঙ্গেতে হইল রক্তপাত । 

হাতী ঘোড়া মরিল, পাইল সমাচার, 

অগ্নি ভয়ে কান্দে লোক দক্ষিণ পাঁড়ার। 

রাজা ভাবে গণক সামান্য লোক নয়; 

প্রত্যক্ষ দেখিয়া! বড় হইল গ্রতায়। 

আরবার ভাবে কাঁকতালিকার প্রায়, (১) 
কাঁশী ছাঁড়। হব না, যদ্যপি প্রাণ যাঁয়। 

পানী পপ পাপী পপ পপ পপাউপস্মপাগ সমপাপপ পা াাপ ্া্প কন 

১| দৈবাঁহ ভাঁপর্ক্ষে কাঁক উপবেশন করায় ভাল পতিত 
হইলে তকাঁলে তাঁলতরুতলক্ক পথিকের যে আকস্মিক ভাল 

লাভ হর, এরূপ অদস্তাবিভ ঘটনাকে কাকতা লিক] কছে | 



৬৬ গযাভিজিতরন্গিণা | 

গণকেরে দিবদাস বলিছে তখন, 
কপালে যে আছে প্রভু, কে করে খণ্ডন? 
মরণ মঙ্গল যথাঃ ছেন দিন হবে, 

কাশী পাব পা করি বল প্রত কবে? 
গণক ভাবেন মিছা করি আকিঞ্চন । 

ছঁড়িছুব নী কাশী রাজা বুঝিয়া তখন ৪ 

বলেন শুন রাদা কাজ কি কথায়? 

হিত উপদেশ কিছু বলি হে তোমায়। 

আঠার দিনের পরে পুণ্যকীর্তি নাষে, 
জনেক ত্রান্ধণ আমিৈবেন তব ধাষে। 

তিনি যা কছেন। তাহা তখান করিবে, 

না শুনিলে ভার কথ! বিপদ্ ঘটিবে। 

এত বলি হেরম্ব ছুরির কাছে যান, 

কহিলেন কাশী প্রভু করহ পয়াণ। 
কাঁশী দিয়া কাশীনাথে করহু নিস্তার, 

তোমা বিনা দিবদাসে কে তুলাবে আর? 
এই কথা শুনি বিষু উদেঘাগ করিল! 

দ্বিজ বলে শুনু সবে যে রূপ হুইলা। 



গঙ্গাডকিতরজিপ' | ২৬৯ 

“রাঃ মুলতান তাঃ মধ্যমান। 

ধুয়া | পার কর হে কৃষ্ণ দেবকী-নন্দন | 

অতি বৃদ্ধ ব্রদ্মচারী হাতে আসা ছড়ি, 

অনাহারে চশ্ব যেন হইয়াছে দড়ি। 

পদ্ম জিনি পদতল তেজে আলো করে; 

পরিলা গেকয়া বস্ত্র কমগলু করে। 

অনন্তের মহিমা অপার, নাহি অন্ত; 

শোশ যেন পাকা কেশ, বায়ে নড়ে দন্ত । 

লুকাইল রূপ কিন্তু কিছু রৈল বেশ, 
ভূগুপদ চিহ্নটি থাকিল অবশেষ । 

কুশমু্টি কুশান্ুরী কুশাসন কীখে। 

অঙ্গের সৌঁরভে অলি গুঞ্জে ঝাকে ঝাঁকে । 

নারায়ণ 'এইরূপে বৃদ্ধ বেশ ধরি, 

দিব্দাদ নিকটে আইলা মায়া করি” 
দিবদাঁস বলে একি রূপ চমৎকার ? 

পাদ্য অধ্য দিয়া রাজা করে নমস্কার । 



২৬৮ শঙ্জাতজিতরজিণী। 

হবিধোর কি হবে জিজ্ঞাস! রাজা করে, 
কি বা হেতু আনিয়াছ অধমের ঘরে ? 

কি নাম ? কোথায় ঘর ? অতি বৃদ্ধাতম, 

কি রূপে আইল! বল, ছাড়িয়া আশ্রম । 

ব্রহ্মচারী বলেন শুন সমাচার, 

বাঁড়ী নাই, পুণ্যকীর্তি নাম হে আমার । 

ভিক্ষা কি.করিব বাছা, বাঁধা কিছু আছে, 

দেও যদি, তবে বলি, মনেতে যা আছে। 

নাম শুনি রাজার গণক পড়ে মনে, 

ভাবে মনে আদেয মাহিক এ ব্রান্মগ্থে। 

রাজা বলে শুন প্রভু করি নিবেদন, 

চাও যা? করিব দান, করিলাম পণ। 

ব্রদ্ধচারী বলেন, শুনছ দিবদান, 

কাশী ভিক্ষা দেহ বাছা; এই অভিলাষ । 

রাজ বলে, তথান্ত শুন ছে দয়াময়, 

প্রকঞ্চন! করিলে যে, এই খেদ হছয়। 

কান্দিতে কান্দিতে রাজ বলে অভঃপর, 

কোথা যাব কি করিব, বল গুণাকর। 



শল্জাতকিতরঙ্গিণী | ২৬ 

দুচারী কন, তবে শুনছে রাজন, 

শিবলিঙ্গ কাশীতে হে করছ স্থাপন । 
তবে আমি পারণ করিব বাছাধন। 

শুনি শিবলিঙ্গ রাজ। করিল স্থাপন । 

লিঙ্গ ছৈতে বিশ্বনাথ নিজঘুর্তি ধরি, 
দরশন দিল! দিবদাঁপে দয়াকরি। 

কছিতেছে দিরদানে শীত্র বর চাঁও, 
রথ এই, শিবলোকে মশরীরে যাঁও। 

দিবদাস প্রণাম করিয়া রাঙ্গা পায়, 
বলে প্রভূ বন্ছ ছঃখ দিয়াছি তোমায়। 
অপরাধ ক্ষমা! কর, শুন আশুতোষ, 

আমি অতি অভাজন, ছাড় প্রভু রোষ। 

পরণ্যকীর্তি নিজমূর্তি ধরিলা তখন, 

হর ছরি দুইজনে হইল মিলন । 
উভয়তঃ সুসংবাদ আনন্দিত মন, 

কাশীতে বফিলা শিব, দেখে' দেবগণ,। 

পুষ্পরি করে কেছ) কেহ নাচে গায়, 

দিবদাস প্রেমানন্দে শিবলোকে বায়। 



২৭৪ গঙ্গাতক্রিতরজিণী.! 

এই কথা ভগীরথে কহিয় চলিলা, 

ঘিভ্ত বলে, শুন গঙ্গা যেখানে আইন্লা। 

৮০ পটানো ীাজকা 

কাশী, ছাড়ি ভগ্নবতী, করিল দক্ষিণে গতি, 
নানাদেশ রাখিয়া আইলা; 

ভোজপুর বামে করি, পাটনায় সুরেশ্বরী, 
7 দয়া করি দরশন দিল! । 
বার ভয়ে যদ্ুপতি। সমুদ্রে করিল! গ্বাতিঃ 

অদ্যাবধি আছে সাক্ষী ধায়; 

তরঙ্গিণী ত্বরান্বিত, সেইস্থানে উপনীত, 

মুখের এখন যার নাম। 

মহাঁবেগে গঙ্গা যান, এড়াইয়। নানখন্থান, 

ত্রিভ্ুবন কাঁপে কলরবে, 

বিদ্ধ্যাচল ভয়ে নড়ে, খানিক ভাঙ্গিরা পড়ে; 

* উপনীত দ্ূকরীতে তবে। 

'বামেতে বযস্তুপুর, ভাগলুপুর কিছু দুর, 

কছুলগীায় পশ্চাতে রাখিলাঃ 



গঙ্জাতজিতর়জিণী। 

তীর ত্বেগে চলে নীর; উপনীত পইভীর, 

 রাজমহলেতে দেখা দিল । ূ 

উদুয়া দক্ষিণে করি, চলিলা পরমেশ্বরী; 
রা গ্উড় দেশেতে উপনীত, 

“আসিতে সুতির কাছে, ভগীরথ পড়ে পাছে; 
শানুর করিল মোহিত । 

আগে শগ্ বাজাইয়া, চলিল গঙ্গারে নিয়া; 

মায়! করি যায় শঙ্াসুর, 

যাইতে কতক পথ, গ্ঙ্গকন ভগীরখ, 

বল বাছ। আর কত দুর? 

অন্মুরের যায়! যত। কথায় কছিব কত? 

ভগীরথ যত কথ! কয়, 

বলে শুন সুরেশ্বরি।  আইসহ আমার পুরী, 

যাঁবে দুঃখ, বড় দুর নয় । 
গঙ্গার হইল ভয়, ভাঁবেন কে কথা কয়? 

ব্যস্ত শুনি হইল স্থগিত, 

ভগীরথ কান্দি বলে, ভাদিল নয়ন জলে, 
মায়ের নিকটে উপনীত। 



২৭২ গঙ্গাভক্তিতরজিনী | 

দেখে ভগীরখ-মুখ, গঙ্গার হইল দুঃখ 

বলেন যেমন সন্তানেরে। 

কাঞ্গ নাকান্দ না আর, বল বাছ! সমাচার, 

ফেলাইল কেবা এত ফেরে? 

রাজা বলে নিবেদন, আছে দিক নিরূপণ, 

যাইতে যে হবে যা! দক্ষিণে ! 

এ যে পুর্ব বনুদুর, ভুলাইল শতবার, 

ফিরে চল, দয়! করি দীনে । 

হানিয়। বর্লেষ্ট সতী, শুন তবে পদ্মাবতী, 
তুমি কর এ পথে গমন। 

চল দেখাইয়। পঞ্, আর বাছা ভগীরথ, 

বিলম্বে নাছিক প্রয়োজন । 

ভীদর্গাপ্ীসাদ বলে। : গঙ্গার চরণ তলে, 

দয়! কর সুরশৈবলিনি, 
কণ্ে করি অধিষ্ঠান, শন ম1 নুতন গান, 

নাম গঙ্গাভক্কিতরঙ্গিণী। 



গজাভভিতরল্গিণী | ২৭৬ 

কিবা দয়া ঈশ্বরীর মহিমা অপার, 
কিবা পুঁণ্যবান্ রাজা দিলীপ কুমার ! 

সুতির নিকটে গঙ্গী আইল ফিরিয়া, 

চলিল! কিরীটকোণ। দক্ষিণে রাখিয়া । 
মহাপীঠ সতীর কিরীট সেই স্থানে, 

ভগ্ীরথে দেখাইলা তৈরব যেখানে । 
যখন আইলা গঙ্গা দক্ষিণ সমাজ, 

কোথা ছিলা ছ্ণাখালি, কোথা সয়দ[বাজ? 
পলু[্সী রছিল বামে, কাটোয়৷ দক্ষিণে, 
খাট ই আইল নেই দিনে। 
পূর্বধারে মাটিয়ারি রাখিয়া আইলা 
দয়া করি অগ্রদ্ীপে দরশন দিল! । 

এখন নেখানে দেখ অপুর্ব মন্দির, 

গোপীনাথ বিরাজ করেন সদা স্থির? 

কিবা মুর্তি কিবা! সেবা! কি অপূর্ব লীলা 1 

জ্বীগোবিন্দ ঘোষ কত পুণ্য করেছিলা ?, 
ঘোষের পম।'ন পুণাবস্ত কেবা আর? 

গোপীনাথ আপনি করেন শ্রাদ্ধ যার ! 
১৮ 



২৭৪ গজ্াতক্িতরজিণী | 

একবার নন্দ যশোদারে করি ধন্য; 

অপর গ্রকাশ এই ভকতের পুণ্য। 

প্রভুর দয়ার জন্ত জানে কোন জন? 

কোন্ ভাবে কারে কবে করেন ভারণ। 
শরীদুর্মাপ্রসাদ বলে শুন নারায়ণ, 
দয়! করি মুক্ত কর এ ভব-বন্ুন। 

সপ চস 

পাঁটুলি দক্ষিণে করি, প্রেমানন্দে সুরেশ্বরী, 
নবদীপ দমীপে আইলা, | 

গঙ্গাকে সারদা কন, মম ভক্ত বিবরণ, 

অ.ছে ছেখা বলিয়া চলিল।। 

অদ্বিকা পশ্চিম পারে, শান্তিপুর পুর্বধারেঃ 
় রাখিল দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া; 
উল্লাসে উলায় গতি, বটমূলে ভগবভী, 

_. চণ্তিকা নছেন যথা ছাড়া। 

বৈশ1খেতে যাত্রা হয়, লক্ষ লোক; কম নয়, 
পৃর্ণিম তিথিতে পুণ্যচর়, 



গল্লাভিজিতরজিণী | 

নৃত্যগীত ঘীনা নাট, দ্বিজ করে চত্তীপাঠ, 
ধানে যে, মানন সিদ্ধ হয়। 

কুলবন সমাজ নাম, কিবা লোক কিবা গ্রাম, 

কাশীতুলা হেন ব্যবহার, 
দয়া ধর্ম বর্তে যথা, কি কব লোকের কথা, 

মুনি যেন, হেন কুলাচার । 

এড়াইয়! এ স্থান, শুন গঙ্গা যথা যান, 

উপনীত চাকদৃছ পরে, 

প্রসিদ্ধ পরম স্থান॥। আমি লোকে ম্নানদান। 

মহা-মহাব।কণীতে করে । 

কছিব কৌতুক কিছু, বঙ্গদেশী লোক নিউ, 
অপভাব। কন কতগুলি, 

যখন বলেন শুন? শুনিতে শুনার হুন, 
বালকের নাঁষ পৌলা পুলী । 

তৃপ্বা চলা ঝুলাঝ,লি, পোঁল!পুলী কতগুলি, 
ল্ইয়! আইলেন সেইখানে; 

গুড়াকু তাষাকু কোটা, কার সক্কে ডাবা দুটা, 

গণ্প কত হয় টানে টানে । 



২৭৬ শঙ্জাভক্তিতরক্গিণী | 

কার আছে এই ভার, দেড়বুড়ির ভীলুকদার, 

ইহাতে কে টেকে তার ধুম? 
মাছুলিতে ভর] হাত; নাম রামজগ মধ, 

বাদপার নানা যেন যুম | 

দেখেন সুখারা যার, কীধেতে উঠেন ভার, 
তার আর নাহিক নিস্তার, 

পড়িলে শক্কের ঠাই, অ জ্ঞাকারী তার ভাই, 

কত কব আর অনা51র। 

সঙ্গে কুলবধু যত; কও রূপ কব কত? 

পোশাক দেখিলে হরে বুদ্ধি; 

ছুবেড়। কাপড় পরা, কনুহতক শঙ্তু ভরা, 

' কথা শুনে উড়ে ভূতগুদ্ধি। 
উর্বশী সমান যারা) পরিচ্ছা বিনা ভারা, 

জ্ঞান হয় সর্বদা অওচি, 

বায়ু খাসু ডাক দিল” কোভাবকে নিল মিল, 

কথা যেন কপির কিচমি 51 
সীছুর্খাপ্রনাদ বলে, গদ্দার চরণ তলে, 

দয়া কর সুরশৈবাঁলনি, 
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কে) কর অধিষ্ঠান, শুন মা নুতন গানঃ | 

নাম গক্ষাতক্কি তরঙ্গিণী। 

চাঁকদেতে গঙ্গা গহন করিলা, 
তিন জন মন্দ মন্দ গতিতে চলিল। । 

সরম্বতী যমুনা! করেন মনে খেদ, 

হইবে গঙ্গার সঙ্গে গমন-বি-চ্ছ্দ | 
ঈশ্বরীকে নিবেদন করেন দুজন, 
কাতর হইয়া! কন ধন্য চরণ, 

অধযত।রিণী গঙ্গা, অপার মন্ভিষা, 

শত্ভু না জানেন গুণ, কি পর্যাস্ত সীমা । 
এতকাল হুইয় ছিলাম বটে জল, 

তোমার পর শ হল জনম সফল । 

লোকেতে মানিবে, তীর্থ বলিবে এখন, 

বিদায় হইব বলে করেন রোদন । 

ভগগীরথ বলে হায় কেমন কপাল, . 

£খের উপরে দুঃখ ঘটিল জঞ্জাল । 



০ ণাগাভভিতরকজিণী | 

কান্দিয় অস্থির রাজা, গড়াগড়ি/ায়, 

নরত্বভী বমুন] সান্তনা করে তায়। 

কেম খেদ্ কর বাছা, শুন কারণ, 

হবে ষে বিচ্ছেদ। আছে মুনির বচন। 

ভরছবাজ মুনি যাবে একাগ্র কানন, 

এখানে করিয়। সান করিবে গমন্। 

এই ছেতু বিচ্ছেদ হইবে তিন ধারা, 

কি করিব? এই জন্য যাইব আমরা। 
এইকথণ বলিয়া যমুন1 পূর্বে ফান, 

নরম্বতী পশ্চিমেতে করিল পয়াণ। 

দক্ষিণে লিলা গঙ্গা কিছু নিরানন্ন, 

বিচ্ছেদ*বেদনা জন্য কিছু গতি মন্দ । 

গঙ্গ। কন মুক্তবেণী হৈল এই স্থান, " 

প্নান দানে হবে মুক্ত বেণীর সমান । 

গঙ্গা-আজ্জ্া কার পাথা কে করে খণ্ডন ? 

ঘুক্ত হয় জীব কেশ কারিলে মুগ্ডন । 

উড়িষ্যার লোক জানে, করে শান্তর যত, 

জানিয়! ন! জানে অন্য দেশী লোক যত। 



গল্সাতভিভর ঙ্গিণী 

দ্বিজধ্বীলে অতঃপর শুন সর্বজন, 

সুরধুনী আর যথা করিল! গমন। 

কুমারহউ বামে করি, দক্ষিণে রাণী-নগরী, 
ভাটপাড়ায় গঙ্গা উপনীত, 

পশ্চিমে ফরারডেঙগা, পুর্বে মূলাযোড়া ভাঙ্গা; 
ভট্্রেশ্বরে আইলা ত্বরিত। 

দীর্ঘাঙ্গ দক্ষিণে রহে, উপনীত খড়দছে, 
পুণা ভূমি কৈলাস লমখন, 

যেখানেতে দ্বিজবরত জন্মেছল! ষোগেশ্বর, 

ভরদ্বজ মুনির অন্তান। 

চলিল দক্ষিণ দেশ, বালু ছাড়ি অবশেষে, 

উপনীত যথা কাঁীঘ:ট, 

দেখেন অপূর্ব স্থান) পুজা হোম বলিদীন, 

দ্বিজগণ চণ্ডী করে পা্। 

হাসেন ঈশ্বরী মন, দেখিয়া দেবভাগণে, 

কার কার মনুষ্য আকার, 
ভশীরথ ভাবে এ কি? চমৎকার স্থান দেখি। 

বল মাথো এই স্থান কার? 

২৩৭ 



ইট গঙ্গাতজিতরাজণী । 

গঙ্গা কন, পুর্বে আমি, কহিয়াছি জ্ঠন তুমি, 

সতীর অঙ্গুলী এই স্থানে, 

দেবের ছুর্সভ স্থান, অস্কুলী দিয়া দেখান, 
নকুলেশ ভৈরব যেখানে । 

শরীযুর্গব প্রসাদ বলে, গঙ্গার চত্ূণ তলে, 
দয়! কর সুরশৈবিনি, 

কে করি অধিষ্ঠান, শুন ম নুতন গান 

নাম গঙ্গাক্তিতরঙ্গিণী 

নিস্তারিণী বলেন শুনহ তশীরথ, 

কোথা তব পূর্রকুল, বকী কত পথ? 

ভশীরথ বলে মাগো কখ কি বিশেষ ? 

শুনিয়াছি, নাছি চিনি কেমন সে দেশ। 

বলেন আনন্দময়ী সে আর কেন? 

দুর্ধীপোষ্য বালকেতে না কন্ছে এমন ! 
তবে কেন তপস্যা করিলে এত কাল? 

আগে জাঁনাইলে না রহিত এ জগ্জাল। 



ধাঙ্জাভকিতব্ক্টিনস । ই৮৬ 

ইতপর আমার গ্ল'ন শক্তি নাই, 

কোথা যাব, কি কারব, ভাব! না পাইি। 

ভগ্ীরথ কান্দর' পঃড মাব পায়, 

শরের আঘ:তে যেন গড়শাড়যয়। 

ককের কারণ মার উপাঁন্ল দয়া, 

ভর নাই ভগীরথে ব.লন «ভরা । 

কোলে লয়ে ভগীঙথ ভা"বন তখন, 

কোথা যাব, কি পাত করব গান । 

করিতে কৌতুক ম' 5ল" এক শীলা, 
সহজে সরল! নন, বাপ বর শী-া। 

ভক্তের নিক ট কহক্ষণ থাকে মায়; 
ভকতবতৎনলা নাম পাশ আাঁষজার়া। 

হেতেড় হৈতত ষ'ন ভদীরথ আগে, 
শতমুখী হইয়া ঢিলা ভনুরা গ। 
নগর সন্তান যথ' ভঙ্গা ঠৈযা ছিল) 

সেই খানে বেগে জল জায় পড়িল । 

পরলো পরম জল, শুন মঙ্ক চি রঃ 

ভানিয়া উঠিল রথে খিঞ্জ টি হাজার । 



২৮২ গঙ্গাভজিতরঙ্গিণী। 

কি কব রখের ভেষজ হুধ্যের সমান, 

এক চুড়া রথ চক্র শোভে আটখান। 

হীরার স্তত্ভতেতে শোভে নীলকান্ত মণি, 
ব্বর্ণলতা শো:ভ যেন মেঘ সৌদামিনী । 

চারিদিক চন্দ্রক স্ত মণিতে খচিত, 

কোনখানে ফ্য্যক'স্ত যণিতে য্ডিত । 

সোণার নির্শিত রথ ছটা দেখা বায়, 
মুক্তার জালেতে ঢাক! কিবা শোভা তায়? 

পদ্রাগ মণির যধ্যেতে পদ্মাসন, 

নিরূপণ সেইখানে কর্তার আসন । 

কোনখানে পুক্প মাল্য সুগন্ধি চন্দন, 

সুশীতল জল ফল নিয়া সখীগণ। 

চারিদিকে দেবগণ করে স্ততি পা, 

রথ নয় একখানি জানন্দের ছাট। 
রক্ষা হেতু সুদর্শন, নিজে কর্তা র্থী, 

অশ্বের যোগ নে একা গক্ড় সারখি। 

ষড়যুত রথে হড়যুত নারায়ণ, 

যড়যুত লক্ষ্মী ষড়ঘুত সুদর্শন । 



গাঙ্গাতিজিডর*্জণী। 

বি্তার স্থুত ষড়যুত বলবানূ, 

প্রতি জনের পরিবার প্রভুর সমাঁন। 

দ্বিজ ছুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়1 মন্দাকিনী, 
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী। : 

(8১০ 

সগর সুত রথে, উঠিয়া ভগীরথে, 

বলে করি অ'শীর্বাদ, 

তুমিযে উপকারী, তুলনা দিতে নারি, 
কি কব দিলেছযে আহ্ল।দ। 

শুন রেগঙ্গা দাস পুরালে অভিলাষ, 

এমন কে করে উদ্ধার? 

তুমি হে পুণ্যবান্। কোলেতে আইন, প্রাণ, 

যুড়াও বাছা একবার । 

কোলেতে নিয়া সুখে ডুষিয়া ঠাদ মুখে, 

কছেন চিনুক ধ'রয়। 

আ মরি একি ক্ষীণ,ণ  হুইয়াছ যেন দীন; 

পিতৃলোকের ল গিয়া । 



২৮৪ শক্জাতাক্িভর জিদ ! 

কামনা করি আর, অর্পণ একবার, 

করহু এই গঙ্গাজলে, 

কতার্থ হব যাতে, লহব হাতে হাতে, 
দেখুন দেবতাদি মকলে।" 

শুনিয়া রাকী ধার, লইয়৷ গঙ্গা' নীরঃ 

তর্পণ কাঁরতে ল শিলা, 

দেবাদি বলে ধন); একি সামান্য পুণ্য, 

সন্তান ক্ষণে জন্মেছিলা । 

সম্তভেষে পিভৃগণ। পুলকে পুনঃ কন, 

সধু রে পাধু বংশধর, 

খআভীষ্ট সিদ্ধ হবে , মনেতে যা! করিবে; 
হইবে ক্ষ তীর ঈশ্বর ॥ 

যাও ছে অযেধার, ভূপতি হও আর 

সন্তান জন্মিতে কালা, 

এতেক বলি তবে, বৈকুগ্ে ধান নবে, 
রাজন নাচিতে লাগিল । 

ভাবেতে গদ গদ, ধরিয়া গস্া! পদ, 
রাঁজন কন কিছু মারে, 
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ীুর্মাপ্রসাঁদেরে, .. ফেল না আর ফেরে, 
তার মা এ ঘোর সংগারে। 

(পপি 

ভগীরথ শরঙ্গ! মারে করে নিবেদন, 

| ভোঁমার মন্ছিমা মা গে; জানে ক্কৌন্জন ৰা 

নিরঞ্জন নিরাকার অক্ষর রূশিণী, 
উপানা হেতু হও সাকার অপনি। 

প্রক্কতি পুকৰ তুম হুম্মন অতি স্কুল, 

মূল নাহি তোমার, অথচ তু।ম মূল। 

বেদ তুমি, বেদাতীত গুণ তব বটে, 
পরমাত্মা স্বরূপিণী আছ সর্বঘটে। 
শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া ধর্ম নির্মল বিজ্ঞান, 
রুপা করি দাসেরে কর মা কিছু দান। 
যা রাধা সা কালী কৃঝঝঝ তুলা শিবরাষ, 
অভে জ্ঞানদা হৃদে কর মা বিরাম ।, 

 স্থৃতি স্থিতি লয় হয় তোমার ইচ্ছীয়, 
অবতার হও যেন জলাবদ্ব প্রায় । 



২৮৬ খঙ্গাভভিতরজিনী। | 

তব নাম বারেক নি£সরে মুখে ধার, 
ধর্ম অর্থ কম মোক্ষ লাভ হয় তার। 

জ্বানের অপেক্ষা নাই, দেখিলাম ফলে, 

বিষ হয়, অস্থি যদি পড়ে তব জলে । 
স্থান দেছ চরণে মা! করি নিবেদন, 

গঙ্গা কন শুন বাছ। আমার বচন । 

ভূমিতে জীবন মুক্ত ভাবন! কি তার 

তোমা ছৈতে ছবে কত পাপীর নিস্তার । 
সাগর সঙ্গম এই তব কীর্তি জতি 
রহিল ভোমার নামে নাম ভাগীরথী। 

এই মাম বলির! যে ডংফিবে আমারে, 

চতুর্ধবর্ণ ফল আমি দিব হে তাহারে। 

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হবে মৃত্যু যাঁর, 
এখানে মররিলে জন্ম না হইবে আর। 

আর কিছু কহিবে ম] করি নিবেদন, 
ছেন কালে কপিল করিল আগমন । 
দ্বিজ ছুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী, 

রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্দিণী । 



গঙ্জাতভিতরঙ্িনী ] 

তপস্যা নফল গণি, . গঙ্গার চরণে মুনি, 
প্রণাম করিয়া এই কন, 

আজি যাগ জন্ম ধন্য, ধন্য মা হইল পুণ্য, 
পরশিল জীবনে জীবন। 

ভশীরথে মুনিবর, আশীর্বাদ ভদস্তর, 
করিয়া কছেন পবিচয়, 

' কপিল আমার নাম, শুন বাছা গুণধাম, 

কুতার্ধ করিলে দয়াময় । 

আমার জন্যেতে এত» পাইয়াছ হুঃখ যত, 

ক্ষমহ দে দোষ (নজগুণে, 

কহিতে যে হয় ত্রান) পর্ণ কর অভিলাষ, 

কোলে কর বাঞ্া এই যনে।" 
শুনিয়। মুনির বাণী, ভগীরথ মহাজ্ঞানী 

দরকার পড়ে মুনি পায়, 

বলে প্রভু গুণাকর,। হইয়াছে শাপে বর, 
ধন্য আমি তোমার দয়ায় । 

তুষ্ট হয়ে তপোধন, প্রেমে দিয়া আলিঙ্গন, 
ভগীরথে কন কিছু তবে, 

২৮৫ 



: ২৮৮ গজ তকিতর িণী 

ইছ পরকাল জরী, হইয়াছি শুন কই, 
ধর] দারা পুভ্রলাভ হবে। 

বাও ভর! অযোধ্যা গিয়া রাজ হও তায়, 

পৃথিবীর করহ পালন, 

রাজা বলে কাজ নাই, আশীর্ব্বাদ এই চাই, 

গঙ্গাপদে যেন থাকে মন। 

উভয়ের তুষ্ট মন, চরিতার্থ তপোঁধন? : 

গঙ্গা! কন ভশগীরথে অর, 

কহিব কিঞ্চিং তাই, হরি হরি বল ভাই, 
শুন অপুর্র্ব সমাচ'র। 

শীদর্গাপ্রপাদ বলে, গঙ্গার চরণ ভলে, 
দয়] কর জুরশৈবলিনি, 

ষ্ঠ করি অধিষ্ঠানঠ  শুনমা নুতন গীন, 
নাম গঙ্গাভক্তিতরা্গণী। 

জলনিধি জানিয়া গন্কার আগষন, 

নত্বরে আনিয়। করে দেবী-সন্তাষণ। 



শঙ্গাততিতরজিণী | ২৮৬ 

অনেক সঞ্চিত পুণ্য ছিল যে আমার, 
সেই ফলে দূরশন হুইল ভোমার। 

দয়াময়ী দয়া করি আইস মম.বাস, 
পবিত্র করছ দাসে এই অভিলাষ । 

সাগরের অনুরাগ দেখিয়া ভখন, ' 

নিশ্কুরে বাড়াতে দেবীর ছৈল মিলন। 
কাম; তীর্থ সাগর-সঙ্গম সেই স্থান, 
স্নান দান মরণেতে বিষুঃপদে স্থান । 

জলে স্থলে অস্তুরীক্ষে হয় যৃত্যু যার, 
চতুভু জ হয় সেই, জন্ম নাছি আর । 

গঙ্গা কন ভগীরথ আর কিবা চাও, 
পিতৃলোক উদ্ধার হইল রথে ফাও। 

রাজ্য রক্ষা কর বাছ। যাহ মার কাছে, 

ভোমীর জননী পথ নিরখিয়া আছে । 
সে কিন্তু সামান্য নে, চিহ্নিতা আমার, 

মনোবাঞা পরিপুর্ণ কর গিয়া তার। 
পুত্রবৎ দেখিবে ছে যত গ্রজাগণ, 
ছুফেঁর করিবে দণ্ড; শিফের পালন। 

১৪) 
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জ্ঞানবান্ তুমি অতি কছিবকি আর? 

অগোচর ত্রিভুবনে কি আছে তোমার ? 

আমার পূজার বাছা করিবে প্রচার, 

যখন ডাকিবে দেখা পাইবে আমার । 

ভগীরথ বলে পাদপদ্ধে দেহ স্থান, , 

সুধা ত্যজি বল ম! করিতে বিষপান! 

গঙ্গা কন, শুন ইস্ছা হয়েছে আমর 

এঁহিক সম্পদ ভোগ ধর একবার । 

যাওন একান্ত মত মায়ের বুঝিলা, 

চক্ষে পড়ে জল; পরে প্রণাম করিল । 

বিদায় হইয়া! রাজা করিল] গমন, 

সুখদা দিলেন সঙ্গে নানারত্ব ধন। 

আরোহণ রথে, অশ্ব বাযুবেগে যায় 

ভগীরথ উপনী 5 হল অযোধ্যায় । 

জীদুর্াপ্রস ? জবর! মন্দাকিনী, 

রিল পুন্ততং ““উক্কিতরন্বিণী। 
স্রাব ০২৩ উিপাদানদরপালা 



ধ্জািতরন্লিণী ] 

নর্গরের লোক যত, প্রেমানচ্দে উনমন, 

 রলাশীরে কহিছে সমাচার, 

কি কর গো দেখিয়া, পিতৃলো ক উদ্ধারিয়া, 
ভগীরথ আইল ভোঁমার। 

রাঁণী বুল কি কছিলে, মৃত দেহে প্রাণ দিলে, 
কই কই বাছা! রে আমার, 

২৯৬ 

বস ছাড়! গাভী যেন, থাইয়া চলিল হেনঃ . 

দেখে দ্বারে আইল কুমার। 

ভগীরথ দেখি মায় দণ্ডাকার পড়ে পায়, 

সর্ব অর্ধ গুলায় লোটায়, 
চক্ষু পাঁয় অন্ধ যেন, রাণীর হইল ছেন, 

কোলে লয়ে জীবন যুড়াঁয়। 

হুলু দিয়! নিয়া ঘরে, মঙ্গল আচার করে, 

নানা ধন করে বিতরণ, 

ব্লাণী বলে বাছা আর, মঙ্গল বলহ ভার, 

যার জন্যে এত পর্যাটন। 

. ভগীরথ মারে বলে, তব আশীর্বাদ-ফলে, 

আগমন হয়েছে গঙ্গার, 
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তোধাঁর অধিক তীর," দয়া কি কহিব আর, 

পিতৃলোক করিল। উদ্ধার । 

শনি পুলকিত রাণী, আপনারে ধন্য মানি, 

প্রেমধারা বছে চুনয়নে, 

বলে কত ছিল পুণ্য, আমি ধন্য, কেক ধন্য, 
পুক্র জন্মেছিল৷ শুভক্ষণে। 

ভগীরথে পুনঃ রাণী, বলেন মধুর বাণী, 
খাও কিছু বাছা রে আমার, 

কব কি তোমারে আর, জীবন যুড়াক যার, 

চিরকাল আছ অনার । 

ভোজন করিল! ধীর, বাঞ্! পুর্ণ জননীর, 
ভগীরথ রাজা হন পরে। 

শীদুর্গাপ্রসাদ কয়; গঙ্গাগুণ নুধামর, 
শুনে যে অশেব পাপ হরে। 

ভগ্মীরথ বসিল! বাছিরে বাঁর দিয়া, 

পাত্র মিত্র প্রজাগণ আইল শুনিয়া। 

আইল বশিঠ গুক যভ তপোধন, 
সানন্দেতেআশীর্ব্বাদ করে ছিজগণ। 
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স্তাবক বাবক আর বন্দিগণ যত, 
আইল অসংখ্য সেনা কব তাহা কত? 
যে যেমন তাঁর রাজা মর্যযাদ। রাখিল। 

বশিষ্ঠ গুদ্ধর পায় প্রণাম করিল। 

পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ বশিষ্ঠ মুনির, 
কোলে নিল) ভগীরথে লোমাঞ্চ শরীর । 

ধন্য তুমি পাঁপিলোক নিস্তার করিল, 

্রদ্মময়ী যিনি তীরে ভুতলে আনিল!। 
ভগ্গীরথ বলে মে কি যোগ্যতা! আমার ? 

যা করি সকলি প্রভু কৃপায় তোমার । 

মুনি বলে রাজ্যে অভিষেক করি তবে, 

ভগীরথ বলে তব ইচ্ছা থাকে হবে। 

শভদিন ক্ষণ মুনি দেখিয়া তখন; 

দ্রব্যাদি কলি করিলেন আয়োজন। 

অপুর্ব্ব বেদীর পরে সোণার মন্দির, 
তাঁর মধ্যে সিংহানন অমুল্য মণির ॥ 

মুকুতার ঝালর পতাকা উড়ে বায়, 

ঘেরিল মন্দির আত্ম শাখার মালায় । 

ও 
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ীহর্গাপ্রমাদ দ্বিজ ভাবি মন্দাকিনী, 
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিরক্গিণী । 

সিন্ধু আদি তীর্থ গঙ্গা সলিল আনিয়া, 
লক্ষ লক্ষ স্র্ণকুস্ত রাঁখিল পুরিয়। 

একলক্ষ ছেমছত্র হস্তীর উপরে, 

ছুইটি চামর প্রতি গজে শোভা করে। 
শতকোটি হস্তী আর শতগুণ তাঁর, 
ঘোড়ার উপরে যোদ্বা। তুল্য নাহি যাঁর। 

রথ রথী পর্দাতিক গণে শক্তি কার? 

বালি গণা যায় তবু সংখ্য! নহি তার। 

রাঁজ খবৰি মুনিগণ যে যেখানে ছিলা। 

সংবাদ করিয়। মুনি সকলে আনিলা | 

সমুদ্রকল্লোল যেন বাঁদ্য কলরব, 

নৃত্য শীত নান। নাট মহা মহোৎসব । 
ভগীরথ বমিল রতন সিংহাপনে, 

বিধিয়িত অভিষেক করে মুনিগণে। 

নসাগরা পৃথিবীর যত রাজা ছিলা; 

কর দিয়া কপালেতে রাজটীকা দিলা । 
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ক্পতৰক সমীন করেন ধানদান, 

অদেয় নাহিক কিছু যিনি যাহা চীন। 

সদ্বিচার সদালাপ নুনি বিপ্র নঙ্গে। 

আনন্দেতে যায় কাল গঙ্গার এসঙ্গে । 

বিবাহ করিল রাজ! ঘটা কব কত? 
কছিতে বাহুল্য হয় স্থুরপতি মত । 

শচীর মান রাণী রূপে গুণে সার, 

নানা কাব্য রসে রাজ করেন বিহবার। 

পঙ্গাপুজা মান দাঁন স্মরণ যনন, 

গুকাশ করিলা। রাজা শুন সে কথন । 

দ্বিজ দুর্গাপ্রনাদ ভাবিয়। মন্দীকিনী, 
রচিল পুস্তক গঙ্গা তক্তিতরঙ্গিণী । 

করের পুষ্ঠোপরে, সোণার গ্রাতিমা করে, 

চতুডু'জা রূপনীর শেষ, 
ভুঘণে ভূষিত কায়ঃ নানা রত্ব রাঙ্গা পায়, 

তেজে আলো করে স্বদেশ । 
দিতপক্ষ গুকবারত বৈশাখী তৃতীরাস'র, 

অক্ষয়ারে করিলা স্থাপন, 
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পূজা ছোম বলিদান। ভোগ রাগ নৃত্য গান, 
নিত্য নিত্য করেন রাজন। 

গঙ্গা পুজা ঘরে ঘরে; ভক্তিভাবে সবে করে, 
নিত্য কাম্য পুজার প্রচার, 

ধাতু কিম্বা মৃত্তিকাঁর। প্রতিমা গঠিবে মার, 
পুজা দিবে যথাশক্কি যার । 

যদি হয় ধমহীনয 'আবশ্যক তিন দিন, 

ঘটে পটে কিম্বা জলে জলে, 
পুজা দিলে হয় এই, জীবন্মুক্ত হয় সেই, 

চতুর্বর্গ তার করতলে। 

কবকত শুন এই, অবশেষ কব সেই, 
স্বান দান আদি কিছু ফল, 

জীহ্বীর গুণ ঘত, কার সাধ্য কবে কত? 
বিধাতা না জানেন সকল। 

ভগারথ পুনঃ কনঃ বলগুক সে কেমন; 

, পুর্বে রাজ। কে কেমন ছিল? 
বশিষ্ঠ বলেন শুন,  বলিরাজ উপাখ্যান, 

এত বলি কহিতে লাগিল। 



ধর্জীভকিতরজিণী ২১% 

ঘিজ ছুর্গীপ্রনাঁদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে, 

" দয়া কর সুরশৈবলিনি, 
কে করি অধিষ্ঠান। শুন মানুতন গাল, 

নাম গঙ্গাতক্তিতরঙ্গিণী। 

সেদিক 

রাগিণী বেহ্বাগ, তাঁল তেওট। 

ধুয়া| ভজ য়ে মন অদিতি নন্দন বামন চরণে | 

মিছা এ সংসার ভার। সাম করহ কার, | 

যদি যাবে ভব পীর, ভূলন। শ্রীনারায়ণে 

মুনি কন ভগীরথ শন দিয়! মন, 

জন্মেছিল শিবভক্ত বলি একজন । 

দেবরাজ হবে এই ভাবিয়। অন্তরে, 

ক্রমে ক্রেমে শত অশ্বমেধ রাজ করে। 

ইন্দ্র ভাবে, বলি যদি শতক্রতু হয়, 

রাজ্য যাবে, বিশ্ব কিছু না করিলে নয়” 
মন্ত্রণ করিয়া ইন্দ্র দেবগণ নিয়া, 

শিবের শরণাঁগত হইল আসিয়া। 
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করিল! অনেক স্ব, ঈশ্শান শুনিয়া, 
কি যাল্া কর ইন্দ্র কছিলা হাসিয়া । 

ইন্দ্র কন, শুন প্রভু, করি নিবেদন, 

বলি লয় ছলে প্রভু গর তিন তুবন। 

বলিরে কিঞ্চিৎ খাটো! কর একবার, , 
মহেশ বলেন, বল কি দৌষ তাহার? 

বলির কি আছে দোষ, কছিবে কি আর? 

পুনঃ স্তব করে ইন্দ্র ভাবিয়া অনার । 

স্তবে তু ছৈয়া বলেন পঞ্চানন, 

বিষ্ণুর নিকটে ঘাঁও কছিলা তখন। 

তুষ্ট হৈয়া দেবগণ দেবরাজ সঙ্গে, 
বিষুঃর নিকটে উপনীত মনোরঙ্গে। 
কহিলেন পূর্ধ্ব কথ বিষুর চরণে, 
নারায়ণ শুনিয়! ছাঁসেন মনে যনে । 

ইন্দ্রুকে আশ্বাস দিয়! বিদায় করিলা, 
কিরূপে ছলিব বলি ভাবিতে লাগিল! । 

দ্বিজ দুর্গাপ্রসাঁদ ভাবিয়া মন্দীকিনি, 

রূচিল পুস্তক গঙ্গীতক্তিতরঙ্গিণী। 
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ধুয়া | নারায়ণ মিম কেজীনে হে ভৌমার | 

কারে কোন্ ভাঁবে প্রভু কর হে নিস্তার | 

ভাঁবন] কি করি আর, বিনা পূর্ণ অবতার, 

বলিরে ছলনা করা ভার, 

অদ্দিতির পয়োব্রত,। সাঙ্গ হইল বিধানত। 
গর্তে জন্ম লইব ভাহার। 

ভিক্ষা ছলে ছলি বলি, কশ্যপেরে পিতা বলি, 

হইব বামন অবতার, 

লোকে যেন বলে ধন্য, প্রকাশ করিব পুণা, 
ক্তাঁধীন নাম এই বার। 

এথা অদিতির ব্রত, সাঁঙ্ক হুইল শান্ত্রমত, 

কশ্যপেরে সঙ্কেতে কহিল।, 

অদিতি কশ্যপ সঙ্গে, অঙ্গ সঙ্গ করি রঙে, 

পুর্ববর সফল করিল!। 

গর্ভঁহৈল অদিভির, সাক্ষী তার স্তনে ক্ষীর, 

দশ মাস যায় কুতৃহলে, 

প্রসব হুইল পরে, বামন জন্মিলা ঘরে; 

সুর্য; ষেন পড়িল ভূতলে। 

২ 
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শু ঘণ্টা বাজে ঘন।  হুলু দেয় নারীগণ, 
জাতকর্্ম কয়ে সবে সুখে, 

যী পুজা আদিষত, সাঙ্গ হেল কব কত, 
ছয় মাসে অন্ন দিলা মুখে । 

বয়েস হইল, নয়। অদিতি মুনিরে কয়, 
চড়া বজ্ঞসথত্র দিবে কৰে ? 

এই বই কর্ধ নাই, ঘটা করে দেও তাই, 
মুনি বলে কি রূপেঃতা হবে? 

নিজে ভিক্ষা করি খাই, ঘটায় যে ধন চাই, 
বৃদ্ধকালে বাব কার কাছে? 

' স্বৃত দিয়া গোটাকত, পর্ণানতি শীস্্রমত, 
দিব এই মনে বাঞ্ধা আছে। 

দিতি কদ্ত বিনভার; প্রধান! আপনি যাঁর 

এও. হবে এই চাঁরিজন, 

ভাল করে খাবে সবে, নিমন্ত্রণ করি তবে, 

আঁমি আছি আপনি ত্রান্ষণ। 

রীর্গাপ্রনাদ বলেঃ ীক্গার চরণ ভলেঃ 
. দয়া কর সুরশৈবলিনি, 



গজাতভিনতরজিণী | আক 

কে করি অধিষ্ঠান। শুনমা নুন গান, 
নাম গঙ্গাভক্কিতরক্গিণী। 

রাঁগ্িণী বেহাগ, ভাল আড়া। 
ধুয়া। ওহে নারায়ণ মোরে কর দয় | 

নরাধম জনে প্রভু দেহ পদছাক্স] | 

মুনি মুখে এই কথা অদিতি শুনিলে, 

ক্রোধে জ্বলে যেমন অগ্মিতে ঘ্বৃত দিলে। 

কোলে করি বামনেরে কুপিলা অদ্দিতি, 

থর থর কাপে ওষ্ঠ বিকৃতি আরুতি। 

আলুইল কেশপাশ চচ্ষু ভরা জল, 
রাঙ্গা চক্ষু ভাষে জলে যেমন কমল। 

কন কুস্থমাকার তনু শিহরিল, 
রাগ-রাহু আমি যেন অদিতি শিলিল। 
কত কথ কছে সতী মনে নাছি হয়, 
ক্রোধের সময় কখ! সকলি ব্যত্যয়। 

অদিতি মুনিরে বলে কি বলিৰ আমি? 

ভাগ্যত্রমে ভাগ্যবস্ত পাইয়াছি স্বামী ! 



৩৩২ গল্লাতভিতরঙ্জিগী | 

এক রসে পণ্ডিত জানেন কত মত, 

দিতি কদ্রু বিনতা ত দেই রসে রত। 

আমার ভাগ্যেতে পর্ব দিন বাছা যায়, 

যদি হয় রোগী যেন তিত মুখে খায়। 

আইও মাত্র, দেখিতে আচার বিধবার, 

বৃক্ষ ছাল পরি, করি ফলেতে আহার । 

এই মত অদ্দিতি উদ্মাতে যত কয়, 

শুনিয় মুনির মনে হয় মহাভয়। 

বামন মায়ের বাঞ্া পুরাবার তরে, 

মনে মনে স্মরণ করিল নারদেরে। 

নারদ কশ্যপালয়ে আনন্দে আইলা, 

কশ্যপ দেখিয়া তারে পাড়া অর্থ দিলা। 

কশ্যপেরে কছেন নারদ ভ"গাধনঃ 
আপনি কেমন আছ ? কেমন নন্দন ? 

কশ্যপ বলেন,ত '* কলি মঙ্গল, 

হয়েছে অদিতি সঙ্গে কিছু অকৌশল । 
মুনি বলে, ভাল হবে? সে ভার অন্মার, 

অদিতির কাছে আঞ্গে জানি সমচার। 



গঙ্গাডকিতরজিগ' | 

কশ্যপ ভাবেন মনে সকলি প্রতুঃল 

অভঃপর বুঝিলাষ হইবেক, তুল । 

দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়! মন্দাকিনী 

রচিল পুস্তক গঙ্গাতক্তিতরক্জিণী ) 
তানিন উম 

রাখিণী বিভাস, তাল ঠেকা। 

ুয়া | প্রভু হে তৌমার মায় জানে কোন জন | 
ভুভার হরণ জন্যঃ অদ্দিতিরে করে ধন্য, 

অবতার হইল বাঁমন। 

হাপিয়! নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া। 

অদিতি বামন পদ বন্দিলেন গিয়া। 

আশীর্বাদ করিয়া অদিতি কিছু কন, 
একি ভাগ্য আমার ? তোর আগমন । 

মুনি বলে কেন গো! মলিন মুখ খাঁনিঃ 

অদিতি বলেন ভবে শুন নে কাছিনী ।+ 

বামনের চুড়োপনয়ন কাল হবে, 

কছিলাম মুনি কিছু ঘটা কর তবে । 



2৪8 গ্গাভজিওরজিনী | : 

এই কথা শুনি তিনি যে কথা৷ কছিলা। 
নে কথা না বলা যায় যত গালি দিল! । 

নারদ বলেন আমি শুনেছি সকল; 

বুড়া হৈলে বুদ্ধি যায় হয় গো! পাগল। 
'্অন্ভুযোগ যখোচিত করিয়াছি তারে; 

ঘটা হবে অবশ্য গো কে খণ্ডিত পারে? 

আমি আছি মধ্যবর্তী না ভাবিহ আর, 

কালি কোথা থাকিবে মুনির ভূয় ভার। 

আপনি সকল দেছে সকলি করিব, 

বাঁমনের জ্ঞনুত্র আমি কি ছাড়িব? 

সাবধান এ কথা প্রকাশ কর! নয়, 

নষ্ট হবে সকলি প্রকাশ যদি হয়। 

অন্দিতি ছাঁনিয় বলে আনন্দে বিভোর, 
হবে কি এমন দিন? ভাগ্যে আছে মোর? 

'মারদ বলেন আশি এক্ষণে বিদায়, 

এড বলি কশ্যশ নিকটে মুনি যায়। 
কশ্যপ বলেন মুনি কছ সমণচার, 

নারদ বলেন মুনি ন! ভাবিহ আর। 



শ্সাতকিতরঙ্গিনী.| 

পুনঃ নারদেরে কহে আজি থাক . তবে, 
নিমন্ত্রণ তোমীর আপনি হোতা হবে। 
নারদ বলেন প্রতু অনুগ্রহ তব, 
কালি আমি কার্য্যকালে উপস্থিত হব। 

এত ৰলি বিদায় হইয় মুনি যায়, 

স্থরপুরে উপনীত দ্বিজ কবি গীয়। 

নারদ আনন্দ্রমনে, দেবখধি মুনিগণে, 

নমন্ত্রণ করে নর্বজনে, 

কশ্যপ আলয়ে সবে, সকলে যাইতে হবে, 

বামনের চুড়োপনয়নে । 

বীণায় পুরিয়া তান; শিবশিবা গুণগান, 

উপনীত কৈলাস শিখরে, 
শঙ্কুর-শঙ্করী পায়, প্রণাম করিল তায়, 

নিমন্ত্রণ করিল! সাদরে । 

মুনি বলে নিবেদনঃ. . করিতে হবে গমন, 
.বাঞ্কাপুর্ণ, হেতু অদিতির, 

২৭... 



সি৪৬ বঙ্ােজিতয়্জিশী | 

হাসিয়া চুজনে কন, যাৰ যাও তপোধন) , 
জানিলাম সকলি জুধীর । 

নারদ আসিয়। পরে, কশ্যপেরে ত্বরা করে, 

কর কর্মু সংক্ষেপ করিয়া, 

প্রেমে দিয় আলিঙ্গন॥ বসিলেন ছুইজন, 
কোশ! কুশি কুশ আদি নিয়! । 

স্তীফল বংশের দণ্ড ' করা কমগ্ডলু ভাগ, 
মেখল! রাখিল। সন্ধানে, 

মৃত্তিকায় আধ্্যন্থালী, ফলক্লল কতগুলি, 

কলা-খোলা যভনেতে আনে । 

বালি কাষ্ঠ বিশ্লুদল, মুষল ও উদ্ুখল, 
শরেপ্ঞ্চ্ হবিষ্যান্্ দান, 

কিবা ভাগ্যবস্ত মুনি যোগের অগম্য যিনি, 
তীরে মুনি কপীন পরান। 

বামন হাদেন মনে, বান্ধা আছি ভক্তিগুণেঃ 

তক্তি বিনা কে পারে এমন, 
ভক্কের বাঞ্চা যেমন, করিতে পারে তেমন, . 

তক্ত মম কেবল জীবন।. 



গঙ্গাডভিতর জিদী | ৩%৭ 

নারদ মুনিরে কয়, কালগ্োপ করা নয়, 
শুভ কর্ম আরস্ত করিলা, 

স্বন্তিক সংকপ্প করি, অধিববাসে গেলা ইরি, 

ছেতৃকর্্বে নারদে বরিল|। 

'আবাহন পুজা বত, বেদের শাসন মত 

ভ্রুমে ভ্রেমে করিতে লাশিলা, 

একেতো নারদ মুনি, তাতে পড়ে বেদবাণী 

সুরাস্থুর নকলে অ:ইলা। 

শীুর্খ!গ্রসাদ্দ বলে, গঙ্গার চরণতলে, 
দয়াকর সুরশৈবলিনী, 

কে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নুতন গান, 
নাম গঙ্গাভক্তিভরন্দি ণী। 

ছিল 

ধুয়! | মনে মনে আনন্দ কল দেবতার | 

হেরিয়! বামন রূপ হয় চমৎ্কায়। 

ব্রপ্ধা ইন্দ্র চন্দ্র ত্য অগ্মি গণপতিঃ, | 

আইল! অনস্তদেব আনন্দ্েতে অতি। 



গজাতভিতয়ঙ্গিণী | 

বন্ছু বক্ষ দিকপাল নবগ্রহগণ, 

গন্ধব্ব কিন্্র নাগ বৰ্ষণ পবন । * 
আইল! কুবের যঘ বসস্তের পতি, 

' সবাঙ্থনে কার্তিক বসাইল] শীদ্বেগতি। 

শিব শিবা নিজগণ সঙ্গেতে করিয়া, 

আইলেন ভাগ্য হেতু প্রসন্্ হইয়া । 

দেবতা তেত্রিশ কোটি মুনিবর্গ যত, 

আইল অস্থুর তার জংখ্যা কব কত? 

কশ্যপ দেখিয়া! ভাবে একি চমৎকার! 

ব্যস্ত হৈয়! উদ্যোগ করিলা পলাবার। 

নারদ আশায় বুঝি ধরিল1 বসন, 

কশ্যপ ভাবেন মনে এ আর কেমন? 

সমারোহ যে দেখি উপায় নাই আর, 

বুঝিলাম অপমৃত্যু হইবে আমার ; 

কশ্যপ নারদে বলে ছাড়হ আমারে, 

'অদিতিরে ডাঁকি মুনি বলে বারে বারে । 

কশ্যপ বলেন একি আপদ হইল, 

এ আপদ কেবল নারদ ঘটাইল। 



দাঙ্গাভভিতয়জিণণ 

মুনি নয় নারদ কেবল ভণ্ডতম, 

সংসার করিবে বুঝি ছাড়িয়। 'আশ্রম । 

অদিতির সঙ্গে কালি কি থা কিয়া, 
রাখিরাছে ভুলাইয়৷ কাণে মন্ত্র দিয়া। 

তদবধু অদিতিরে দেখি অন্যমনা, 

কি রূপে বুঝিব আমি ছুষের মান্ত্রণা। 

ছ্বিজ দুর্থাপ্রসাদ ভাবিয়! মন্দাকিনী, 
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী । 

পিজি 

কশ্যপ মন্ত্রণা করি, নারদেরে ছাঁতে ধরি, 

বলে ক্ষমা কর তপোধন, 

জান! গেল ইচ্ছ। তব, বৃদ্ধ আঁমি কি করিব? 

লও তুমি অদিতি বামন। 

জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি, 
কেন মরি কিসের কারণ ? 

পিতার কাঁতর মন, ইনারায় নারায়ণ, 

নারদেরে করিল বারণ। 



১৩ রর 'কজাকক্িতর জিনী 

নারদ বুঝি তখন, কশ্যপ মুনিয়ে ফন, 

ক্ষম দোষ কৌতুক আমার, 
যোগে ত্যন্ডি করক্টুর্ণ. অদ্দিতির বা্াপুণ, 

কর প্রস্ত ভাব কেন আর? 

শুনি মুনি পায় গ্রাঁণ”  মহ্থাবিকু। কৃরে ধ্যান? 

স্বর্গ মর্ত্য দেখে যোপভরে, 

বৈকুগ দেখিয়ণ শুন্য, শেষে দেখে নিজ পুণ্য, 

প্রকাশ বামনরূপে ঘরে । 
বলে প্রভু আম ধন্য”  ভূ-ভারহছরণ জনয, 

অদিতির শর্ভে জন্ম নিলা, 

লতজা রাখ এইবার, নিবেদন কিবা আর ? 

এত বলি কান্দিতে লাগিল । 
বাষন সঙ্কেতে কন, শুন পিতা তপোধন, 

বোগে স্ন্টি কর অতঃপর । 

শুনি মুনি ষোগা করে, আপন যোগ্যতা ভরে, 

নান. স্যষ্টি করে তদস্তর | 
স্ীদুর্পাপ্রুপাদ বলে, গঙ্গার চরণ কলে, 

দয়! কর জ্ুরশৈবঙ্গিনী । 



খঙ্গাভক্কিতরদ্ষিণী] ৩১১. : 

কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, গুন মা হৃতন শ্বান। 
নাম গ্গীভক্তিতরক্গিণী । 

প্রথমে করিল ঘুনি অট্টালিকা যত, 
নানারত্বে বিচিত্র সে শ্দোভা কব কন্ত? 

দুধ দবি ছানা ক্ষীর সত মধু চিনি, 
নানা জাতি সন্দেন অমৃত রস জিমি, 

দিব্য সরোবর তাছে নান! জাতি ফুল, 

ছর্লভ অপূর্ব ফল মধু তুল্য মূল, 
দাস দ!লী অশ্ব গজ বিচিত্র বিমান, 
যাহার যেমতি বাঁঞ্চা তেমতি বিধান 

শয়ন জন্যেতে শব্যা দু্ধীফেণ জিনি। 

ক্রীড়া জন্য সফি করে রূপনী তকনী । 
গন্ধমাল্য বসন ভূষণ নান] রঙ্গ, 

নৃত্য গীত স্থানে স্থানে বাদোর তরঙ্গ । 

দেবতাদি মুনগ্ণে করে পরিতোষ, 

সকলের হাউমন পরম সন্তোষ । 

শিব শিবা পূজা করি বর মুনি চায়, 



৩১২ খঙ্জাভজিউরজিদী। 

লঞ্জানিবারিণি লজ্জ। রাখ এই দায়। 

শিব শিবা আজ্ঞা লৈয়া কর্ম আরস্ভিলা, 
বিধি বাক্যে বানের যজ্ঞহুত্র দিলা । 

গান করে কিন্্রর কিন্তুরী নৃত্য করে, 

বেদ পড়ে মুনিগ্ণণ বেদবিধি স্বরে । « 

বামনেরে নারদ করিল! নিবেদন । 

গায়ত্রী মন্ত্র ছে কর্পে দিবে কোন্ জন? 
ধার মন্ত্র জপি লোক মুক্তিপদ পায়, 

তার কর্ণে মন্ত্র দিব কি ছবে আমায়? 
মনে যদি করি প্রভু মুখেন। বেরয়, 
কেমন করিব, বল কি হবে উপায়? 

বাযন বলেন মুনি ভাব কেন আর £ 

দিয়! কর্ণে মহামন্ত্র কর নিস্তার । 
শরীরী হইলে এই আছে ব্যবহার 

ইছাতে অধর্থ্থ মুনি হবে না ভৌমার। 

বেদনাতা গায়ত্রী সে চিন্রয়রূপিণী, 

যার মন্ত্র জপি ধন্য ঘন্য আমি-মুনি। 
 জগন্মাতা এখানে পরমভাগীয জন্যঃ 



গঞ্জাতভ্তিতরজিনী। ৩৯৬ 

জন্মে জন্ম আমার আছিল কত পুশ্য। 
তিন গুণে তিন জনে ইছার স্বজন; 

একগুণে শন মুনি আমি একজন । 

নাম নিলে চারিফল কিবা মাম মার 

শক্তি বিনা মুক্তি নাই কছিলাধ সার। 

দ্বিজ চুর্গাপ্রসাঁদ ভাবিয়? মন্দাকিনী, 
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী । 

ধুয়া। দয়! কর হে বামন অধম অকিঞ্চনে | 

নারদ বলেন. প্রভূ কি করিব বল? 

বামন বলেন কর জনম সফল। 

শুনি, মহ্থামম্থু মুনি দিলা বাযনেরে? 

বান পাইয়া মন্ত্র ভাবেন অন্তরে। 

ইচ্ছ?) জগদস্বা ভিক্ষা যদি দেন আগে, 

এই কথা] ভাবিয়া অছেন মনোযোগেন। 

ভিক্ষ! দিতে দেব মুনি সকলে আইলা, 

অদিতি আইলা মুনি কন্যা যত ছিল. 



6৯৪ গা িকরিক্রিবী | 

কপাকরি কপানাথ ক্কপামছী সঙ্গে, 
ভিক্ষা দিতে বাঁমনে আইলা যসোরঙ্গে । 

কশ্যপ বলেন ভিক্ষা আগে কেবা দিবে, 

বিচার করিয়৷ সবে বঙ্গ কি হইবে? 
নানাঘত মনে মুনি ভাবেন তখন, 

বাঁমন বলেন পিতা ভাব কি কারণ !? 

ব্রন্ষণ্য দেবের মাতা দাওায়ে সাক্ষাতে, 

জগন্মাতা সাক্ষাতে কি করে মভামতে? 

সাবিত্রী গায়ত্রী ধাত্রী কন্তরী সবাকার, 

পিতভৃপিতামহুমাতা জননী আমার। 

পদানুজ প্রসাদদে আমারে কে ন। জানে | 

যম ভক্ত দে জন যে জন শক্তি মানে । 

উপাসনা আমার করয়ে যেই জম, 

মোক্ষ দিব জানে যদি শক্তির ভজন। 

একক্কালে সকলেতে নায় দিয়া উঠে, 
মুমি'্বলে এ ভাগ্য কি খাট পুখ্যে ঘটে? 
ছিজ ছুর্গাপ্রন।দ ভাবিয়া মন্দান্ষিনী, 

রচিল পুস্তক গঙ্গাতক্তিতরজিণী । 



গজাভিভিভয়জবী ৩৪৪, 

রাঃ লারজ । তাও ধামার 

ধু়]| কে চিনে তোষারে ভারণ। বিধাতার অগৌচরা 

কার ভাগ্যে কোন ভাবে ছও ম৷ সদয়] | 

সীতারূপে রাবণ করিলা ধংন দেবতার হইয়1 সহায় |. 

বেদমাতা বামনেরে, ভিক্ষা দিতে ধীরে ধীরে, 

গজনিন্দি গমনে চলিলা; 

আসিয়। অন্নদা যায়া. বামনেরে করি দয়া, 

বামন লাক্ষান্তে মাত গেলা । 

বামন জদনী বলে, দওহ্াতে ঝলি খুলে, 

'ভবতি ভিক্ষাং দেহি বলে; 

অন্পূর্ণা অন্ন দিলা). বামন হস্তেতে নিলা? 
| জয় জয় বলহ সকলে। 

দীর্ঘ দণ্ড নমস্কার, চরণে পড়িয়া যার, 

স্ততিপাঠ করেন বামম? 

শ্বেছে মাতা হস্ত ঘরি,। লইলেন কোলে হরি, 

আশীর্বাদ সস্তানে যেমন। 



৩5৬ গফ্াভভিতয়জিনী | 

তুমি'মম গজানন, জানে সে আমার মন, 

আর কে জানিবে তব ভত্ত ? 

লীলাঁভেদে ভেদ কায়, যোগী যে জানে তোমায়, 

ভিম্ব ভাবে যে জন উন্মত্ত । 
তুমি ব্রহ্মনাতন, যেজন করে ভজন, 

সেই ধর্ম্মকর্ম অধিকারী, 
পূজন আগে তোমার, যে করে সেজানে সার 

আমি তারে আগে রক্ষাকরি। 

ৰ'মন আহ্লাদ কন। শুন মাত। নিবেদন, 

বিশ্বজ্ঞাত জান তা কলি; 

কপাবলোকন দৃর্টি, হইলে বাঁচে মা ত্য, 
ছলে বলে খাট হয় বলি। 

প্রসন্ন জননী কালী, হবে খাট বাছ। বলি, 

সে কিন্তু সামান্ত লোক নয়। 

যছেশের প্রিয়ভক্ত, জান সে যেমন শক্ত, 

ভক্তিভাবে ঘদ্দি খাটে! হয়। 

এইরূপে বামনেরে, : ভিক্ষা দিয়া স্থানাস্তরে, 

উপবিক মহাসিংহাসনে, 



গঙ্জাভকিতরঙ্গিশী | | ৩১৭. 

তদস্তরে যে যেমন, ভিক্ষা দিতে আগমন, 
' করে সবে যহাঘউ মনে। 

শরীচ্র্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে, 

দয়! কর সুরশৈবলিনি। 

কষ্টে করি অধিষ্ঠান॥  শুনমা নুতন গান, 
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ৷ 

কর 

রঃ জয় জয়ন্তী তাঃ মধ্যমান। 

ধুয়া । প্রত্ভু কিঞিৎ ফিরিয়া চাও হে অধম জনে। 

অদিতি'আসিয়া দিলা কৌপীন ছুখানি, 
বস্ত্র নয় বৃক্ষছাল হেতু অভিমানী ॥ 

বামন কৌপীন ছু্িঈ্করিয়া মাথায়, 
ভক্তিভাবে প্রণাষ করিলা মার পাঁয়। 

অদিতি কোলেতে নির1 ধেদে কিছু কর, 

বুক্ষছাল বাছ! তব উপযুক্ত নয়। * 

নান! রত দেয় লোক ভাগ্য থাকে যার, 

এ জন্মে এ খেদ বাছা খাবে না আমার । 



গঞ্জাতিজিরজিপী | 

বিষাতা তোমার যারা ভারা গো বাছিনী 
তপস্যায় যায় দিন পিতা! তব মিনি ।' 

অস্ুরেরদ্ভয়ে ভীত, আগের সন্তান, 

দেখিয়! ভোমার মুখ "আছে বাছ! প্রাণ। 

হুখের সাগরে ভাসি, নাছি পারাপার, 
ভরষা কেবল ভুমি, কত বল আর? | 

শুনিয়] মায়ের খেদ, কছেন বাধন, 

সাম্তবন! করেন মার. ধরিয়া চরণ । 

ভাব কেন আর মাগএ&ন ভবে কি, 
ুত্রমূর্তি বটি কিন্তু কাষে ক্ষুদ্র নহি। 
শন গো জননী আমি আর কি বলিব। 

ভুবন করিয়া জয় দুঃখ ঘুচাইব। 

বুঝাইয়া জননীরে বাঁছিলা বান, 

ভিক্ষা দিতে আর সবে আইলা তখন। 

ছিজ্জ হুর্থাপ্রসাঁদ ভাবিয়া মন্দাকিনী, 

রচিল পুস্তক গঙ্গাতক্িতরঙ্গিণী 



ভিক্ষাপাত্র তদস্তর, ভিক্ষা দিপা ন্মুরহর, 
আশীর্বাদ করিলা তখন; 

বামন বঙ্ছিলা পদ্দ, মছাদেব গদ গছ, 

কোল দিয়! মিলিল! চুজন। 

$ষণাজিন অতি ধন; কশ্যপ দিল তখন; 

কমগুলু ত্রহ্া ভিক্ষা দিলা, 

যজ্ঞগুত বৃহল্পতি। কুবের আহ্লাদে অতি, 

দিব্যবস্ত্র প্রদান করিলা। 

ভৃ্$ জু ভরদ্বাজ, . শাতাতপ খবিরাজ, 
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ বাল্মীক, 

পুলস্ত পৌলস্ত গর্গ,  চূর্বসা শাস্তানু ভর্গ, 
বামদেব দধিচি অন্তিক | 

বমদগ্রি পরাশর, ব্যাস অনি মুনিবর, 

গোঁতম নারদ তপোধন, 

ভার্গবৰ জৈথিনি মুত, মার্কওেয় গুণযুড। 
অঙ্গির। চ্যবন ঘ্বৈপায়ন। 

অগন্ত জ্ঞানের জ্ঞানী, মরিচি সৌভাগ্য জানি, 
লোমন্াাদি দকলে আইলা 

রঙ 

৮১১ 
শুর 

না 
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২০ গলাতক্িওরদিনী / | 

ফল মূল কুশাসন,. ভিক্ষা 'দিয়াুনিগণ, 
আশীর্বাদ সকলে করিলা ।' 

মুনিকন্যা যত জন, সম্ভব যাঁর যেমন, 

ফল যুল দিল] সুমধুর, 

জগতের কর্তী যিনি। ব্রত ভিক্ষা! নিল। তিনি, 

ফল মূলে হইল প্রডুর। | 

ভিক্ষা দিয়] মুনিশণ, বিদায় হইয়া যান, 

বলি-যজ্ঞে করিলা গমন; 

বামন দেখিয়া! কন, অন্য চিত্ত কি কাঁরণ, 

কোথা যাও কহ বিবরণ। 

মুনিগণ কন তবে? বলি-যজ্ঞে যাই সবে, 

নিষন্ত্রণ তথাকার আছে, 

বামন হাসিয়। কন, জানিলাম.যে যেমন; 

যাকু সথে আমি যাঁর পাছে। 

শ্রীঘুর্াপ্রনাদ বলে, গঙ্গার চরণ ডলে, 

দয়া কর স্ুরশৈবলিনি, 

কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, গুন মা নুতন গান, 

নাম.গঙ্গাভক্কিতরক্কিণী। 



গঙ্গাভভিতরঙ্গিনী | ৩২১ 

রাণী মালকোষ। তাল জৎ ॥ 
পুরা | প্রভু ছে তোমার মায়! জানে কোন জন | 
ভূভার হরণ জন্য, আঁদিতিরে করে ধন্য? অবতার 

হুইলে বামন 

 অল্দিছিরে কন কিছু বামন তখন, 

ব্রাঙ্গণ কুলেতে জন্ম ভিক্ষা সে জীবন। 

শুনিলাম বলি, যজ্ঞ করে বারে বারে) . 

'ধলি সম দাতা নাই এন্টিন সংসারে । 

আজ্ঞা কর মাগো আমি যাথ বলি কাছে, 

আনিব প্রচুর ধন যত মনে আছে। $. 

অদিতি শুনিয়া বলে শুন বাছাধন; 

এমন ধনেতে কিনতু নাহি প্রয়োজন । 

বলি যে দ্নেবের শত্রু সকলি নিয়াছে, 

কি জানি দেবের ভাগ্যে আর কত আছে! 
অতি শিশু তুমি বাঁছা নবীন বয়স, 

তাহে খর্ধ কলেবর ন! চিন সে দেশ ।* 

অনা লোক যায় যদি, দশ দিন হয়, 

ভোমার চলনে হবে মান পাঁচ ছয় । 

১ 



৩২ গঙ্জাতিজিতযঙ্গিণী। 

ধন লোভে বাছা আমি ভৌমা হারাইব, 
কুররী পক্ষিণীর প্রায় পথ চায়ে রব। 
ভোম। ন! দেখিয়া শোকে ভাজিব জীবন, 
মাতৃছত্য। হবে বাছ! গুন রে বামন। 

এমন নাঁছিক কাছে হা কথাটি বলে,, 

অন্ধের যেমন ষ়্ি তুমি মাত্র কোলে। 
কোলে করি ভোমাধনে একাল কাটাব, 
যোত্র না থাকিলে, আমি ভিক্ষা করে খাব। 

বামন মায়ের কথা শুনিয়। চিন্তিত, 

ভাঁবেন মনেতে ভাল দায় উপস্থিত । 

কিঞ্চিৎ ভাবন1! পরে কহেন বামন; 

কি রূপে ভুলা মাকে করিব কেমন? 
শুন গো জননী: তুমি না ভাবিও আর, 
যখন ভাকিবে দেখা পাঁইবে আমার । 

অদিতি বলেন বাছা গে আর কেমন? 

তোমার মান দেখা পাব একজন। 

এমন কথায় আমি প্রত্যয় না যাইঃ 

ভবে হয় বারেক দেখিতে যদি পাঁই। 



গঞ্জাাভিতর় জি নী | ৩২৩, 

দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া! মল্দাকিনী, 
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্লিণী। 

স্্পর 

একি ঠরহতে 

বাঃ বেছাগী। তাই তেগট! 
ধুয়া | ভজরে মন। অদদিতিনন্দন, বামন চয়ণে। মিছ। এ 

সার ভাগ সাহস করছ কার, যদি যাঁবে ভবপাঁর, 

ভুলন! শ্রীনারায়ণে |: 
বামন বলেন মাতা স্থানাস্তর়ে যাও, 

ভাবিলে এমন রূপ যদি দেখ] পাও ।, 

ভবেতো বিদায় মাগে। করিবে আমারে? 

অদিতি বলেন, ইহা ছৈলে ছৈতে পারে । 
এত বলি অদিতি গেলেন স্থানাস্তয়ে) 

চক্ষু মুদি বামনেরে দেখেন অন্তরে । 

অন্তরে দেখিয়! রূপ চক্ষু মেলি চায়, 
দেখেন কোলের কাচে বামন খেলায় ॥ 

চমৎকার চঞচলাক্ষী দেখিয়া তখন, 
ভাবে বুঝি ভোজবিদ্যা জানেন বামন। 



৩২৪ গল্পাভভিতয় ঙ্গিনী | 

এত ভাঁবি অদদিতি বামনে পুনঃ কয়? 
প্রাকৃত এমন জ্ঞান মনে নাছি লয়। 

বামন বলেন; তবে ভাব আর বার, 

সভ্য মিথ্যা এবার জানিবে মাগো সার । 

বামনের কথ শুনি ভাঁবেন অদিতি, । 

দেখে হৃদপদ্ন যধ্যে গৌলকের পতি । 

অদ্দিভি ভাবেন মনে এ জন্ম ধন্য, 

চৈতন্য রূপেতে চিত্তে জম্মিল চৈতন্য । 

সংসার হুইল তুচ্ছ'তূচ্ছ মায়াজাল, 

ভক্তিফল পরিণত প্রসন্ন কপাল। 

অদিতি বলেন নিত্য ধ্যান করি যাঁরে, 

মা বলিয়া! চরিভার্ধ করিল! আমারে। 
উদয় হইল যদি অন্তর অন্বরেঃ 

বলে তবে খেল বাছ। মানন লাগরে। 

মুদিয়াছি চস্কু আমি না মেলিৰ আর, . 

পাইয়! পূরমনিধি ছাড়া অডি তার। 

অদিতি ধ্যানেতে আছে ডাকেন বামন, 

শুনিতে,নণ পার কিছু যোগে আছে মম। 



ধাজাতক্তিতয় জিনী | ত২৫ 

ঘামন দেখিয়া মনে মন্ত্রণা করিলী; 

অদিভির হৃদ হৈতে বাছির হইলা। 
ব্যানভঙ্কে অদিতির স্যপ্র.জ্ঞান ছয়, 

বামনেরে খেদেতে অদিতি কিছু কয়। 

কেন বাছা বিড়ম্বনা! করিলে আমারে ? 

তব মায়া কার সাধ্য বুঝিতে কে পারে। 

বুঝিলাম যাঁবে বাছা বলির ভবন, 

সাবধান হবে পরে শুন রে বামন। 

নিজ মায়া নারায়ণ প্রকাশ করিলা। 

গ্রাম করিয়া মায় বিদায় হইল! । 

দ্বিজ চূর্গাগ্রনাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী, 
রূচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী । 

(ইত 

বামন চলিল রঙ্গে। পথে ভিক্ষুকের সঙ্গে, 
নান! বাক্য করিয়। বিচার, 

দুঃখী দীন দ্বিজগণ, চলিয়াছে অগণন, 
. , অনুরাগ করিয়। রাজার) . 



৩২৬ ধঞ্জাতকিত্রফিনী | 

বামনেরে দেখি ভবে, হরি ছি বলে লবে, 
ঈর্বরের কি অপুর্ব লীলা, 

কিবা রূপ সুধা যেন, কথা! গুলি কন হেন, 

প্রাণ যন হরিয়! লইল|। 

কেছ চায় পরিচয়, কেছ বলে দয়াময় 

কেছ বলে ইচ্ছ! কোলে করি, 

কেছু বলে হায় হায়, কেমন করিয়া মায়, 

ছাঁড়য় দিয়াছে আহ! মরি । 

বামন তখন কন, শুন প্রভু দ্বিজগণ 

বেলা যায় চলহু এখন, 

একথ] শুনিয়া সবে, মহা! আনন্দিত তবে, 

উপনীত বল্লির ভবন! 

বলি মছাদাতা শাস্তত দক্ষিণাতে দক্ষিণাস্ত, 

শত যজ্ঞ করি সমাপন, 

বনিয়াছে দিয়া বার, হেন কালে কাছে তার, 
ধীরে ধীরে আইল বাধন। 

সুর্যের, কিরঈী যেন). বামনের ভেজ ছেন 



গজডিজিতরলিনী| 

ভক্তিভাঁধে গদ গদ,. বন্দিলা বামন: পদ, 
* বলে একি রূপ শাস্ত মৃতি ! 

ইনি যদি ভিক্ষা চান, করিৰ সার্থক দান, 
ছেন ভাগ্য হইবে কখন, 

ৰলে প্রভু নিবেদন, কিবা ছেতু আগমন, 
পরিচয় জিজ্ঞানে রাজন । 

রীদর্গাপুনাদ বলে, গঙ্গার চয়ণভলে, 
দয়াকর সুর শৈবলিনি, ্ 

কে করি অধিষ্ঠান, শুন ম! নুতন গান? 
নাম গঙ্গাতক্তিতরঙ্গিণী 

ভবনে 

রাগিণী জয় জয়স্তভী। তাল ক্ঈধ্যমান | 
ধুয়া | কিঞ্চিৎ কষণ। কর নরাধম জমে | আমি 

অতি মুঢুমতি স্থান দেহ ভ্রীচরণে | 
পরিচয় বাষনেরে বলি জিজ্ঞানিলা; 

কি নাম কোথায় ঘর কি জন্য আইলা? 

কেঘনে জীবন ধরে ছেড়ে দিল মায়? 

মায়ে কি এমণ পারে যদি াঁণ যায়! 



৩২৮ গঙ্গাতজিতরাজনী | 

লাধন কছেন ফি কহিব পরিচয়? 

তিস্ষুকের পরিচয় কে করে প্রত্য়। 

ভিক্ষুকের পুত্র আমি মাতা তপস্মিনীঃ 
আমার জননী ধিনি ব্রিগুণ ধারিণী। 
নিজে গুণহীন আমি ভিক্ষা করে খাই, 
সংসার অসার পাট, নাছিক ধাঁলাই। 

শুনিয়া তোমার নাম কর্ণ যুড়াইল, 
চক্ষের আছিল খেদ ঘুচাতে আইল । 

মম সম সছুঃখিত নাহি ত্রিভুবনে, 
তুমি বদি দুর কর ইঙ্গীত নয়নে । 
বামনের কথা গুনে রাজা ভাবে ভবে, 

হবে ক্কি এমন ভাগ্য তুমি ভিক্ষা লবে? 
বলি বলে ৰামন রে চাঁহ কোন্ ধন; 

তোমাকে অদেয় কিছু না আছে বাষন। 

বামন বলেন ভিক্ষা চাছিব কি আমি.? 

চাঁছি যদি নাছি দেও হবে অধোগামী। 

তবে-ছয় প্রত্যয় প্রতিজ্ঞা যদি কর 

তবে চাই ভিক্ষা! আমি ওন নৃপবর। 



গঙ্গাতজিতরজিপী | ৩২৯ 

বলি ভাবে বানের হইয়াছে ভয়, 

প্রতিজ্ঞা না৷ করি বদি নখহুবে প্রত্যয়। 

দ্বিজ ছুর্গাপ্রসাঁদ ভাবিয়া মন্দাকিনী, 
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্সিণী । 

রাঁঝিনী মুলতান। তাল ৰাপতাল 

ধুয়া | কৃষ্ণ ভরস। কেবল কৰণাময় নাম তোমার | 

দয়! করে কর প্রভু ভবনদী পীর । 

বলি বলে শুন প্রভু ভয় কি তোঁার, 
যাঁছা চাও দিব আমি কছিলাম সার( 

এত যলি প্রতিজ্ঞ! করিল তিন বার, 

লতা সত্য পুনঃ সত্য প্রতিজ্ঞা আমার । 

স্বস্তি বলি ধর্ম সাক্ষী করিয়! বামনঃ 

তিনপদ ভূমি ভিক্ষা চাছিল! তখন। 

রাজ। বলে বুঝি নাই বল আর বার, 

বুঝাইয়া বামন কিল লমাচার। 

বালক জ্ঞানেভে বলি বামনেরে কয়, 

ত্রিপদ তূমিতো প্রভু উপযুক্ত নয়! 



গঙ্গাডভিভয়ঙ্িনী। 

আগে যে কহিয়া প্রভু তু করেছিলে, 
এ কথায় কেবল মনেতে ছুঃখ দিলে । 

গ্রাম রাজ্য সোপা টুপি মুক্তা কিন্বা মণি 

চাহ যে বাঁসন। প্রভু দিব ত1 তখনি । 

লইয়! ত্রিপদ ভূমি বল কি করিবে ? 

ছবে তব কি স্ুুসার লোক হাঁসাইবে । 

ছেরি রূপ তোমার সংসার তুচ্ছ হয়ঃ 

তোঁমারে অদ্দেয় কিছু নাহি মহাশয় । 

ধানের বলিরাজ1 বালক জানিয়া, 

বুঝাইয়! কঞ্ছে তারে অনেক ভাবিয়া । 

প্রত ভিক্ষুক নছে হবে কি সম্মত * 

তবে হৈত লশ্বত প্রক্ুত যদি হৈত। 
চক্রীর চরিত্র চিস্ত। বুঝ! কিছু ভার, 

বলি কি বুঝবে চক্রে, কুঝে লাধ্য কার? 

বামন বলিল।, বলি বঙ্গিলে অনেক, 

ভোৌমার দমান দাতা না দেখি জনেক। 

শুনিয়া তোমার কথা৷ যে আহ্লাদ হৈল, 

কি কব যনের কথ মনেতে রছিল। 



ধনে জনে কি কাজ লইলে কিবা হবে, 

স্থায়ী নহে মিথ্যা ধন কণ্তকাল রবে? 
সংসারী নছি যে আমি ধন কি করিব? 
লইয়! বালাই ধন সংমারী হইব ? 
প্রতিজ্ঞা করিয়া কিন্তু গণ অনুচিত, 
র্ঘকির্মে গোঁণ করা নহে তাঁল রীত। 

বলি বলে ভাল জন্যে ছিল আকিঞ্ন, 

ভাল কথ! ন! শুনিলা বালক বামন । 

দেখে বামনেরে বলি বলিছে তখন, 

কহ মে কেমন মত করিব কেমন ? 

কুশ বারি নিয় রাজা বসিল তখন, 

ভূগুকে বলেন প্রভু পড়াও বচন । 

দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দকিনী, 
রচিল পুস্তক গঙ্কাভক্তিতরঙ্গিণী । 

তেজ 

ভূগু বলে স্ত্রপবর, কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, 
রলি আগে শুন শিব দাস, 
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বামন মনুষ্য নয়, দিয়াছে,যে পরিচয়, 
কথা যেন সকলি আঁকাশ। 

ষদ্যপি ব্রিপদ্দ ভূমি. বামনেরে দেও তুমি; 
ভাবে বুঝি বিপদ ঘটিবে, 

রাজা বলে নিবেদন, : প্রতিজ্ঞা হবে ভঙ্ীন, 
এই কর্থে মানা না করিবে । 

কুমন্ত্রণা দিয়া নানা, শুক্রীচার্ধ্য করে মানা, 

রাজ! বলে যদি বায় প্রাণ, 

তথাপি আমার বাণী, খণ্ডিবে ন! মনে জানি, 
বামনেরে দিব আমি দান। 

আচার্য্য বলেন রাগে, ব্যান করি দেখি আগে, 

এত বলি করে মুনি ধ্যান, 

যোগেতে দেখেন সর্ব, বলে রাঁজ। তব গর্ব, 

খর্ব ছবে ইনি ভগবান । 

বলে রাজা! আমি ধন্য, ধন্য যাগ ধন্য পুণ্য, 

তবে আর গ্নৌণ অনুচিত, 

মুনি 'বলে একি দায়, বুঝিলাম্ শিষ্য যায়, 
কি করিব হইল ভাবিত। 
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শুর্রেচার্ধ্ বলে তবে, সম্ভ্রীক হইতে হবে, 
দান কর রাঁণীকে কহিয়া, 

রাজারে এ কথা বলি, যায় যা বৃন্দাবলী; 

মানা করে আগে তারে গিয়া। 

রানী কাছে রাজা শিয়া, কহিলেন বিশেধিয়া, 
বৃন্দাবলী শুনে পুলকিত, 

ভাগ্য কি ইহার পর, শীঘ্বে চল হৃপবরঃ 

এত বলি চলিলা ত্বরিত। 

মান! করে গপোধন, না ওনিয়। ছুইজন। 

উপস্থিত বামনের কাছে, 

রন্দাবলি রূপ হেরি বলে আছ] মরি মরি, 

ইছারে অদেয় কিছু আছে? 

সীচুর্গাগ্রসাঁদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে, 
দয়া কর নুরশৈবলিনি, 

রুঠে করি অধিষ্ঠান। শুন মা নুগন গান; 
নাম গঙ্কাভক্তিভরক্সিণী । 

৩৩৩ 
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কিব! রূপ কি লাবণ্য, ইছার জননী ধন্য, 

ধন্য ধন্য ইহার জনক, 
নিন পরাগ মণি পদতলে শোভা গলি, 

হারে কি'জড়িঙত কনক। 

খর্ব স্বুকোমল য় কেমনে ছাড়িল মায়, 
গ্রণাম করিয়া রাণী বলে, 

নাস্তি বক্ষ কক্ষতল, প্রকাঁশ যেন কমল, 
ওষ্ঠাধর জিনি বিদ্বফলে। 

মুক্তা! জিনি দস্তপাতি, শশী জিমি হাস্য ভাঁতি, 
_ খখ চঞ্চু তুল্য কিবা নাসা, 

ইন্দীবর চক্ষু যেন, দেখি নাই চক্ষে ছেল, 

'অধরে সম শুনি ভাষা । 

ভ্রেভির গন্বরে যেন, শশী ভানু নিকেতন, 
শ্রম ভয়ে আছে পলাইয়৷ ) 

শ্রম ভয়ে গুপ্ত আছে, লোকে তারে দেখে পাছে, 
| সেই বুঝি দেখে উকি দিয়া । 

কিছা কাল ভূজঙ্গিণী, গার্ডেতে রাখিল মণি। 
গর্ভবতী ভূষ্খায় অস্থির 
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চক্ষু দেখি চল চল। . মনেতে তাবিয়া জল, 
ভুৰক ছলে হয়েছে বাছির। 

স্ুনবীম ব্রদ্মচারী, কোপিন করঙ্গধারী, 

কিবা শোভা ধূলাগুলি পায়, 

হীরার কণিকা ছেন, . সোণায় জড়িত যেন, 
কিশ্বা জীব পরমাণু প্রায়; 

রাঁজারে ভরসা করি বামনের পার ধরি, 

মহারাপী আদরে ধোয়ায়। 

এমভ কপাল কার, পদথেঠত করে তীর, 

যার পদ বিধাত] থেয়ায় ! 

শরীদুর্গগ্রনা? বলে, গঙ্জার চরণতলে, 
দয়া কর সুরটশীবলিনি, 

কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান।  শুনমা মতন গান, 
নাঁম গঙ্গাডক্তিঅরঙ্গিগী। 
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রগিণী মুলভান। ভাল মধ্যমাঁন । 
ধুয়া | পার কর ওহে হরি অদিতির নন্দন 

আমি ভজন বিহীন, শুন ওছে নারায়ণ, দীন- 
দেখে হীন জনে কর হে তারণ। 

রৃন্দাবলী অনুযোগ রাজারে করিয়া, 

সিংহাসনে বামনেরে বতনে বসাইয়া, 
পদথেত করে রানী, মুছায় অঞ্চলে, 
চমৎকার চিহ্ন নানা দেখে পদতলে । 

কন্ধু কলদোর্ধ চন্দ্র জানু উর্ধ রেখা; 
টাপাচক্র চিহ্ন জবা অরবিন্ছু লেখা । 

গোঁক্পিদ ভ্রিকোপ ধ্বজ বভ্রাঙ্কুশ পরে; 

দেখিয়া! রাণীর চক্ষেপ্রেমধারা ঝরে । 

পরশ পরশে যেন লোহা হয় সোণা, 
অটৈতন্য ছিল রাণী জশ্মিল চেতনা | 

স্তব করে বৃন্দাবলী বলে দয়াময়, 

গুবর্চনা এত করা উপযুক্ত নয়। 
দাসী আমি, দান বলি চিহ্নিত তোমার 

মনোবা্থা পরিপূর্ণ কর এই বার। 
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বৃন্দাবল্লী ভক্তি দেখি ভাবেন বামন, 
আপমি যেমন রাজ! রাণী যে তেমন। 

রাজারে ডাকিয়া রাণী বলে কর দান, 
ভাগ্য কি ইছার পর ইনি ভগবান ! 

পুনঃ রাণী বলে, প্রভু শুন নিবেদন, 
বলি তব নিজদাস দেখাও চরণ । 

রাণীর ভক্ত 'দাখ সদয় হইলা, 

পুনর্ববার পর্দুটি রাণীর হাতে দিলা । 

রাণী বলে .*.২,জ জনম সফল, 

স্থির ছয়ে দেখ দেখি চরণ কমল । 

শুনিয়া রণীব বাণী দেখে সে চরণ, 

ছেরে সে চরণ মধ্যে এ তিন ভুবন। 

শক্তি বিন! খুক্তি-জ্ঞান দেয় শক্কি কার ? 

সাষান্য শক্তিত জ্ঞান দিলেক রাজার । 

ভাবিয়া বুঝল মনে ইনি ভগবান, 

দিব্যজ্ঞান জাম্মল বামনে দেয় দান। 

দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়! মন্দাকিনী, 

রচিল পুস্ত্ ৭ঙ্গ ভক্কিতরঙ্গিণী। 

২. 
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বলি বলে গুক, মন্ত্র পড়াও আমারে, 

গুক্রাচার্য্য বলে, বল দান দিবে কারে? 

ক্রোধ করি ভূগুমুনি হয় অদর্শন, 

কি করিব, বামনেরে বলেন রাজন? 

বামন বলেনঃ রাজা ভাব কি কারণ? 

কুশবারি লও, আমি পড়াব বচন ।' 
ত্রিপত্র লইয়া রাজা; লাগিল ভাবিতে, 
জলপাত্রে জল নাই, দেখে আচম্িতে। 

গুকর নিষেধ বাণী, পূর্ধ্ব না শুনিল, 

সেই ক্রোধে, জলপাত্রে মধ্যে গিয়াছিল। . 

বামন চক্রৌর চুড়া, জানেন সকল, 

রাজাকে বলেন কুশাধাতে লও জল। 

শুনি রাজ। জল-পাত্রে কুশাঘাত করে, 

কুশাঘাতে কাণ! ছৈয়1 ভৃগু যান ঘরে। 
আনন্দেতে জল রাজ! ত্রিপত্রে লইলা। 

মন্ত্র পড়ি বাষনের হস্তে জল দিল] । 

, রাণী গেল ঘরে পরে বন্দিয়। চরণ, 
স্বস্তি বলে বামন হইল অবামন। 
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ছইল বিরাটমু্তি প্রকাওড শরীর, 
দেখিয়া রাজার কম্প, কম্প পৃথিবীর । 
বামপদে পৃথ্িব্যাদি লইল তখন, 

স্বর্গেতে উঠিল গিয়া দক্ষিণ চরণ। 

ব্রন্ধা! দিল পাদ্য অর্থ; জাঙ্নবীর জলে, 
যারে বাছা ভনীরথ আনিলে ভঁভলে। 

বলিরে বামন আজ্ঞ| করেন তখন, 

বাকী একপদ ভুমি, দেও হে রাজন । 

না৷ দিলে প্রতিজ্বা ভঙ্গ হইবে তোমার, 

হইবে নরক গামী শুন সমাচার। 

কান্দিতে কান্দিতে রাঁজ। করে নিবেদন, 

কোথা পাঁব ভূমি আর? লও হে জীবন। 

ক্রোধে প্রভু গকড়েরে স্মরণ করিল, 
জানিয়া গকড় তথ! তখনি আইলা । 

ভ্ীদূর্গাপ্রনাদ দীন জ্ঞান কিছু নাই, 
দয়াকর দয়াময়ী এই ভিক্ষা! চাই। 

হাসে 



$ গঙ্গাভজিতরজিপী | 

পক্ষিরাজ প্রণমিয়া, বলে প্রভু কিলাগিয়া, 

নিজ দানে করিলা ্মরণ 

দেখি নাই মুর্তি ছেন, ্বরূপে বিরূপ কেন, 
কার বুঝি লইবে জীবন ? 

ভৃত্য আমি আজ্ঞাক'রী,আজ্ঞ। হেলে কিন! পারি, 
সমুদ্র শোষণে শক্ত হই, 

নখেতে পৃথিবী ধরি). উড়্ি বদি মনে করি, 
কেবল ও পদবলে জয়ী । 

আজ্ঞা ষদি কর তুমি, চঝুঠাতে ধরিয়া আছি, 

স্বর্ণ গিরি করি উৎপাটন, 
নছে দেব খধিগিণ, নাগ আদি যত জন; 

দর্ধবশুদ্ধ করিব ভোজন। 

পক্ষিরাজ দক্ষফে কয়, রাজার হুইল তয়, 

ভাবে রাজা প্রাণ বুঝি যায়, 

শুনিয়াছি বেদে কয়, য:তোধর্মস্ততো জয়, 

... দান দিয়া একি হৈল দায় । 
পর ঘ্েষ প্রবর্চনা। শিষউদওড কুমস্ত্রা, 

' ক্রি নাহি জানি মছাপাপঃ 



পঙ্গাভভ্িতরঙ্গিণী | 

মিথ্যা কতু কহি নাই, কি আধর্ম্ে মারা যাই, 

কোন্জন দিল অভিশাপ? 

রাজা যত খেদ করে, প্রভু না শুনিয়া পরে, 

গকড়েরে বলেন বামন; 

মিথ্যাবাদী রাজা অতি, দণ্ড কর শীত্রেগতি, 

'কর নৃপে নিগড় বন্ধন। 

পক্ষিরাজ আজ্ঞা পেয়ে, রাজারে ধরিল গিয়ে, 

রাহু যেন ভানু গরাসিল, 

দেখে রাজা অ্রিয়মানগ ভয়ে শুকাইল প্রাণ, 

বুক মুখ কাপিতে লাগিল। 
খগেশেরে রাজা কয, শুন পক্ষী মহাশয়? 

বান্ধ কেন কি ঘাটি আমার? 

অবিচারে মান যায়, দণ্ডয হই মিছ দায়, 

কোথা ভূষি পাব বল আর? 
খগেক্্র না শুনে পরে, নিগড় বন্ধান করে, 

বামন কছেন ইশারায়, 

দেখ ছবে সাবধান; বালে আমার প্রাণ, 

ভক্ত যেন বেদন। না পায়। 

৩8৯ 



৩৪২ গঙ্সাতকিতরঙজিণী | 

স্ীহর্গাপ্রসাঁদ বলে, .. গঙ্গীর রণ তলে; 

দয়! কর সুরশৈবলিনি, 
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান,ত শুন মানুতন গান: 

নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী। 
ক্রোধকরি যুদ্ধ ছেতু সাজে সেনা ধত, 

ক্রমে ক্রমে যড় হৈল পঙ্গপাল মনত । 

বলিকে বন্ধন করি, বলেন বামন, 

বাঁকি এক পদ ভূমি, দেও ছে রাজন। 

নতুবা উচিত ফল হইবে তোমার, 
কান্দি রাজা বলে প্রভু কোথ! পাৰ আর ? 
রাজ-সেনাপতি বে বন্ধন দেখিয়া, 

অবিচার জানি তবে উঠিল কুপিয়1। 

বলে বুঝি ধর্ম নাই, একি বিড়ব্বন, 

সর্বস্ব করিল দান তথাপি বন্ধন! 

খাইয়াছ লবণ সার্থক কর ভার, 
প্রাণ যায় সেহ ভাল দেখ ম্ুুখকার? 

দেখাভ ন! ধায় ভাই প্রভুর বন্ধন, 
মছ্থাবীর শিবদান করিছে রোদন। 



গঙাভভিতয়কিনী ৩৪৩ 

খড়ি টা ধানুকী কেহ বা অস্বোগারে, 
লক্ষ লক্ষ মছারথী বীরদর্প করে। 
রাঞারে ছেরিয়! সবে করে নিবেদন, 

আজ্ঞা কর মহারাজ করিব কেমন? 

ইন্দ্রৎচন্দ্র তুর্ধয কিশ্ব। বকণ পবন, 

আজ্ঞা কর করি নষ তুচ্ছ কি বুঁষন ! 

রাজী বলে দেনাগণ আজ্ঞ! দিব কারে? 

বামনে দিয়াছি দান, তোমা সবাকারে। 

রাজ্য ধন জন আমি করিয়াছি দান, 

বাকী মাত্র আছে বাছা আমার পরাণ । 

ভাবে বুঝি তাছা শীত্র যাইবে ও পদে? 
তোমরা আমারে কেন ফেলাও আপদে। 

শান্ত হৈয়া সকলে ফিরিয়া বরে যাও, 
আর কেন তোমরা আমার মুখ চাও। 
শুনিয়া! রাজার বাণী যত সেনাগণ 

শান্ত হৈল, রাজা দাধু বলেন বামন। 
অসার ভাবির শেষে ডাকে ম্মরছরে, 
দ্বিজ বলে শুন যে রপেতবকর। | 



৩৪৪ গঙ্গাভজিতরঙ্গিনী | 

রাখিণী সুলতান । তাল মধ্যমান। 

ওহে মোরে ত্রাণ কর শঙ্কর শল্তু শঙ্কটে। 
এ দীনেরে রক্ষা কর আসিয়। নিকটে | 

ককণ। কর হর, শঙ্কর শশ্ীধর; 

সুরেশ যোগেশ মছেশ, 

্প্বক ভ্রিপুরারি, ত্রিশুল জটাধারী, 
ত্রিপাপ হর ভব ক্রেশ। 

কি কব কাশীপতি; বিশ্বের তুমি গতি, 

্ঃ আমি যে চিহ্কেত তোমার, 

বামনে দিয় দান, হুইল অপমান, 

দেখ ন! ঘাটি কি আমার ! 

.কাতর রাজা অতি, জানিয়া ষোগপতি, 

শুন্যেতে করিলা গমন, 

ঝটিতি উত্তরিলা, বামন যথা ছেলাঃ 
কছিতে লাগিল! তখন। 

আনন্দে উভগ়ত, « নে ভাব কব কত, 

হরিরে কেন ঈশান, 



গঙ্গতিভিতয়জিপী | 

শুনছে দয়ামযত এ তব যোগ নয়, 

বলিরে করছ সন্বান। 

পরম ব্রদ্ধ সার, তোম'র অবতার, 

ভূভার স্করিতে কেবল, 

কেম্লানে তব যায়, রাজারে পদছায়।, 

দেহ হে ভন্গতবৎসল। 

বামন শুনি কন, নন ব্রিলে!চন, 

আমি কি বেধেছি রাজারে, 
বলি যে ভক্তিগডণ বান্ধিলা দেখ মনে; 

আমারে চিবকাল দ্বারে। 

আনন্দে হরির, বিদায় পরস্পর, 

মছেশ কন দৈববাণী, 

ভাব কিবলি আরঃ শুন ছে সমাচার, 

যাও ছে যথা আছে রাণী। 

মিছা কি কারণ, ভজ নারারণ, 

ভজ প্রভুর চর'ণ ; ? 

শীদর্গাপ্রসাদেরে, ফেল না৷ আর ফেরে, 
যম যেদিন মনে গীণে। 

৩৪৫ 

টনি 

লজ পিক লি 



৩৪৬  গঙ্জাতিজিতরঙ্গিণী | 

রাগিণী বিবোটী। 
ধুয়া। দয়! কর দীন দয়াময় অদিতিনম্দন এইবার, 

অকিথ্চনে ভবার্ণবে কর প্রভু পার। 
মিছা কি কর মন, ভরে নারায়ণ, মজহে প্রভুর চরণে, 

কপানাথ নামগুণে | 

বলি ধাধনেরে বলিয়া তখন, 

রাজরাণী নিকটে করে গযন । 
উপনীত যথা ছিলা বৃন্দাবলী, 

হাতে বন্ধন রোদন করে বলি। 

৷ খেদে ন্দাবলী কছে নৃপবরে, 
এ কি বন্ধন দেখি যুগল করে ? 

কেন কেন জল চক্ষে ঝরে, 

সছেন। সেন! সহেন। শরীরে । 

এত অপমান কে করে তোমারে? 

অভিশাপ আমি করিব তাহারে। 

সভী সাধ্বী কোপে চাছে শাপ দিতে, 

ভয়ে ভবান্ ভাবিছেন চিতে। 
পভিব্রতা সতী যদি কোঁপ করে, 

"পারে য| মনে ধরে কটা ক্ষতরে । 



গাঙ্জাতজিতরজিনী | ৩৪৭ 

ধামন তখন ভাবেন অন্তরে, 
রাজা বৃন্দাধলীরে বারণ করে। 

রাজী! রাণীরে বলে বল কি তুমি, 

বান্ধিয়াছে বামন না পেয়ে ভূমি । 
*সে বামন মুর্তি নাছিক এখন, 

ছুই পদে নিলা গুতু ভ্রিভূবন। 

বাকি একপদ ভূমি কোথা পাব, 

কি রূপে দিয়া প্রিয়ে ধর্ম বাচার? 
শুনি রাণী পরে কছিছে রাজার 
চল আমি যাঁব, ভূমি দিব তারে । 
এতেক বলিয়! চলিল ছুজনে, 

গিয়া প্রণমিল গ্রভূ্ চরণে । 

করি ধোড়কর কে গদৃগদে, 

প্রভু মুক্ত কর শ্রীঘুর্গাপ্রনাদে। 
রৃন্দাবলী বলে প্রভু শুন ভগবান, 
চিহ্নিত দাসেরে কেন এত অপযান ? 

গুণাতীভ গুণ তব দয়াময় নাম, 

কৰুগ! করিয়া! প্রভু হও কেন বাম? 



গঙ্জাভকিতরজিণী | 

বান্ধিবে ষদ্যপি তুমি বণ মনে থাঁকে, 
রাজার বদলে গুড়ু বান্ধহু আমাকে । 

আমি দিব ভুঁষি, মুত্ত' করছ রাজ'রে, 
আর এক পদ কোথা দেখাও আমারে । 

দেখিয়া রাণীর ভাঁক্ত ভাবেন বান, 

কিবা ভক্তি; তুল্য দিতে, না দেখি এমন। 

বাঞ্চাপূর্ণ হেতু 'প্রভু রাজার রাশীর, 
নাতি হইতে প'দপগ্ম হইল বাঁছির। 

দেখিয়া চরণ-শে'ভা হইল চমৎকার, 

রাজরাণী ভাবে ভূমি কোথা পাৰ আর। 

ছিন্নতক সম দেৌছে পাড় ভূমিতলে, 
রাখ পদ রাজার মাথায় রাণী বলে। 

এই বই হ্থান নাই শুন ভগবান, 

করিলাম চরণে জীবন মম দীন। 

ভক্কি জন্য জগন্নাথ গ্রসন্ন হইলা, 

রাজার রাণীর শিরে পাদপন্ন দিল।। 

কোলে লয়ে র'জ'রে বলেন নারায়ণ, 

হজ্ঞ পুর্ণ হইল, বর চাহ ছেরাজন্ । 



গজাড়জিতর জ্িণী। ৩৪৯ 

রাজ! বলেঃ আর কোন বরে কাঁজ নাই, 
জন্মে জন্মে তোষার চরণ যেন পাই। 
দয়া করি আর কিছু কহেন বামন, 

দ্বিজ বলে মন দিয় শুন সর্বজন । 

হুইল সম্পূর্ণ ৭জ্ঞ কেন বলি ভাৰ আর, 

কলিতে হইবা ইন্দ্র বাছা শুন সমাচার । 

বলি বলে নিধেদন করি প্রভু রাঙ্গাপায়, 

মন্প্ররতি থাকিব কোথা আজ্ঞা কর সে উপায়। 

বামন বলেন, বলি পাতালে'গমন কর, 

দ্বারী হয়ে রক্ষা আমি করিব ছে গুপাকর।, 

এত বলি দয়াময় বলিরে সঙ্গেতে করি, 
পাতাল পুরিতে গিয়া রহিল আনন্দে হরি । 

বশিষ্ঠ কহেন তগীীরথ কি কছিব আঁর ? 

বলির বেমন ভাগ, হেন ভাগ্য হবে কার? 

ত্রিপুরসুরের কথা শুন বাছ। অতঃপর, 

যার ভয়ে ইন্দ্রাদির কম্পান্িত কলেব্র। 

নিজ বলে হইয়াছিল এ তিন ভুবন পতি, 
যার যুদ্ধে পরাজয় হয়েছিল লঙ্কাপতি। 



গঞ্জাতকিতরজিণী | 

জীদুর্গাপ্রসাদ বলে কপাকর নারায়ণ! 
মৃত্যুকালে তব পাদপঘ্মে যেন থাকে মন । 
ভগীরথ রাঁজ্যভোগ চিরকাল করে, 

শর্তি নাঁষে এক পুন জন্মিলেন পরে। 

রাজপুত্র তাছে নান! বিদ্যায় পণ্ডিত, 

বীর! যেন ছাটকেতে হইল জড়িত। 
রাজি মুনি আর তুষ্ট গ্রজাগণ, 
ভগ্গীরথ তুষ্ট হয়ে ভাবেন তখন । 

আর কেন এছ্ছিক সম্পদে কার্ধ্য নাই, 
গঙ্গীর চরণে গিয়া জীবন জ্ুড়াই। 

এত বলি পুক্রকে রাজ্য ভার দিয়া, 

গঙ্গাতীরে বসিলেন সমাধি করিয়!। 

শীছুর্গাপ্রসাদ বলে গঙ্গার প্রসঙ্গ, 
সকলেতে হরি বল পুস্তক ছৈল সাঙ্গ । 

মি রননিউিল তর 

গ্রন্থ সমাপ্ত । 



অমঙ্গল 
০০ 

সমাপ্ত হইল এই গল্গাগুণ গান, 

অফ্টাহ সশ্মিতগান অমৃত সমান । 
ভ্রীনাথ গণেশ গঙ্গা সর্ব দেবগণ, 

বন্দন৷ করিয়া বলি শুন সর্বজন। 

ঘোষাল বংশেতে জন্ম কুষ্ঃচত্দ্র ধীর, 

অনুজ গোকুলচন্দ্র পুত্র ভবানীর । 

বুদ্ধি কীর্তি নিকপম দেওয়ানজীর দান, 

কাঙ্গালীর পিতা ষার নামের ব্যাখ্যান। 

তার জোম্ঠ শ্রেষ্ঠ ভার সুতা হরিপ্রিয়া, 
গঙ্গা বারে দেখা দিল স্বপনে আমিয়া। 
প্রথম গ্রন্থের নেই স্বপ্ন উপাখ্যান, 

শুনিলে আপদ খণ্ডে মধুর বচন। 

গিরিকন্তা গঙ্গা যার ত্িবিবরণ, 
ভশীরথ যে রূপে জম্মিল সে কথন। 



৩৫২ ধাজাডভিতর জিপী 

বশিষ্ঠ কছেন সুর্যাবংশ পরিচয়, . 
সগরের ন্ুৃত ব্রহ্বশাপে ভল্ম হয়। 

লগরের খেদ পরে গঙ্গা আরাধিল, 

গঙ্গা জন্ম ভগীরথে বশিষ্ঠ কছিল। 
শিবের তপন্য ছুর্ণানাম ফল কন, 

কহিলেন সবে অজরাজার উপাখ্যান । 

মেনকার তপ+1য় তুষ্ট হয়ে সতী, 

জন্মিল রাণী গর্ভে গঙ্গা রূপবতী | 

জাতক ধন দান করে হিমালয়, 

অন্ধ খোড় গঙ্গার দয়:য় মুক্ত হয়। 

স্ুতিকালয়েতে ব্রন্ধ! করিলেন স্তব, 

যী পুজা? করে রাজা নিত্য মহেৎসব, 

সাত মানে অন্ন দিল গঙ্গার বদনে, 

অন্ন জল পাত অ:দি দির] ভক্ত জনে। 

নিত্য খেল! গঙ্গার শিবের তপভঙ্গ, 
নারদ করিল স্ব অপুর্ব প্রসঙ্গ ৷ 

, হযে বিধি গঙ্গায় আনিয়' মনো রঙ্গে, 

ঘট! করে বিবাহ |দলেন শিব সঙ্গে). 



গঙ্গাতজিতরঙ্গিণী। ৩৫৩ 

শিব ধরিছেন রূপ ভূবনযোছন। 

দেখিয়। মোহিত, পতি নিন্দে নারী্বণ। 

সভা স্ত্রী আচার ছৈল, ওষধ বিধান, 
গঙ্গা-নাম দক্ষিণ বিধাতা] দিল দাঁন। 

এইখানে দিব1 ভক্ত বস্ত্র অলঙ্কার, 

বিবাহ বিহিত দিলে মুক্তি হয় তাঁর। 

যেনকার শাপে গঙ্গা! হইলেন জল, 

ভগীরথ তপস্যা শুনহ পুশ্যবল । 

শিবের তপস্যা) পরে, গঙ্গা আরাধিলা, 

বর দিলা গঙ্গা, শেষে বিধি জল দিল! & 

শিব শ্শিরে পড়ি ধার! পড়ে হিমালয়, 

করী দিল পথ, গঙ্গাজল সঞ্চালয়। 

একান্র পীঠের কথ ভগগীরথে কম, 
জঙ্গমুনি পান, পরে করিল গমন । 

প্রয়াগ করিয়া ধন্য কীতে আনিলা, 

কাশীর মাহায্মা কঙ। কহিয়া টলি)। 

নানা দেশ ছাড়ার? করিল গমন, 

পথ মধ্যে শুন শঙ্কু উপাখ্যান । 



৩৫৪ গর্জাতকিতরজিণী | 

শতমুখী হইলেন দক্ষিণাতে শিয়া, 
সগর সন্তানে ব্রাগ করিল আলিয়া । 
ভগ্গীরথ স্তব করে; রাজা হয় পরে, 
বিবাহ করেন, পুত্র সুতা জন্মে ধরে | 
গঙ্গা-পুজা আান দান করিল গ্রচীর? 

' বশিষ্ঠ কছেন পুনঃ বামন অবতার । 

ব্রততিক্ষা বলিভিক্ষা দুই উপাখ্যান, 
নান! ধন দিবা ইথে শুনে যেইজন। 

ত্রিপুরান্থুরের বধ, পুভ্রে রাজ্য দিয়, 
ভগীরথ গঙ্গাতীরে বন্ধুবর্ লৈয়া। 

সশরীরে বিষুরলোকে করিল গমন, 
কেহ যায় শিবলোকে, বানা যেষন । 

পুণ্যবস্ত নাছি ভগগীরথের সমান, 

যাহ] চ্ৈতে হয়, পাতকীর পরিভ্রাণ। 

পাঙ্গার কীর্তন নাঙ্গ হরি বল সবে, 

গঙ্গণ গঙ্গ। বল যদি পার হনে ভবে। 

্রীচর্গ। প্রলাদ যার নিবান উলায়, 
করিল জীবন দান তারিণীর পায়। 

সমাপ্ত । 








